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Finalmente houve consenso entre 
Governo e Renamo

Maputo (Canalmoz) – Finalmente 
consenso de diálogo. O Governo 
e a Renamo, reunidos ontem em 
Maputo, na décima primeira ronda 
de diálogo, afirmaram terem alcan-
çado consensos em torno do Paco-
te Eleitoral proposto pela Renamo, 
apesar das partes ainda não terem 
subscrito qualquer acordo político.

Em conferência de Imprensa no 
final da ronda, as chefias das duas 
partes suavizaram as suas decla-
rações afirmando terem sido al-
cançados progressos no diálogo.

Saimone Macuiana, chefe da de-
legação da Renamo, deu na ses-
são de ontem as partes passaram 
em revista as questões abordadas 
entre a quinta e a décima ron-
da (onde não houve consenso).

“Sugeriram durante o nosso tra-
balho algumas alterações superio-
res nas actas. Na sessão de hoje 
(ontem) tivemos relativos avanços, 
pois o Governo para além de con-
siderar os pontos apresentados pela 
Renamo, declarou serem pertinen-

tes, oportunos, urgentes, também 
teve a oportunidade de dizer de 
viva voz que concorda, na gene-
ralidade, com a proposta da Re-
namo, o que, no nosso entender, 
abre caminhos para que as actas 
sejam assinadas”, disse Macuiana.

Na essência, ainda de acordo com 
Saimone Macuiana, nesta décima 
primeira ronda, o Governo, na ge-
neralidade, concordou com o do-
cumento apresentado pela Renamo 
sobre o Pacote Eleitoral, mas na es-
pecialidade referiu que há aspectos 
que não concorda, sem referi quais.

Paridade 

A Renamo refere no entanto que 
a questão da paridade na Comis-
são Nacional de Eleições (CNE) e 
no Secretariado Técnico de Admi-
nistração Eleitoral (STAE) é matéria 
imprescindível em toda esta ques-
tão em torno do Pacote Eleitoral.

“Alinhamos com a Renamo” 

– José Pacheco

“Acabamos de realizar a décima 
primeira ronda de diálogo entre o 
Governo e a Renamo. Esta ronda 
teve um interesse comum entre o 
Governo e a Renamo em concluir 
as actas pendentes”, disse o mi-
nistro em declarações à Imprensa.

De acordo com o ministro da 
Agricultura, o Governo trazia na-
quela ronda a insistência à volta 
do desarmamento da Renamo e so-
bre o encontro entre o presidente 
da República, Armando Guebuza, 
e o presidente da Renamo, Afonso 
Dhlakama, na cidade de Maputo.

Em resposta a Renamo, segundo o 
executivo, voltou a insistir que so-
bre o desarmamento será matéria a 
ser abordada na discussão no ponto 
dois da agenda do diálogo, referen-
te às Forças de Defesa e Segurança.

 Em relação ao encontro Gue-
buza-Dhlakama, a Renamo, para 
além de ter dito que o assunto está 
a ser tratado a outros níveis, vol-
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tou a afirmar as duas propostas já 
anunciadas pelo líder da Renamo.

José Pacheco admitiu implicita-
mente que o presidente da Repúbli-
ca poderia aceitar um encontro com 
líder da Renamo fora da capital.

“Devemos lembrar que o presiden-
te da República deslocou-se por duas 
vez a Nampula para encontro com o 
presidente da Renamo. Mas Maputo 
é a capital do País”, disse o ministro.

Quanto às actas das reuniões an-
teriores que os delegados da Rena-
mo não assinavam, Pacheco disse 
que “registamos algum avanço”.

“Receberam as actas e daí ter ha-
vido interesse comum de olhar para 
as actas e, por sinal a Renamo deu 
a entender que era tempo de assi-
nar as actas, mas precisariam de 
tempo para rever de modo a aferir 
o conteúdo das actas”, disse Pa-

checo explicando que “da parte 
do Governo, estamos dispostos a 
debater sem que haja alteração do 
conteúdo das actas que produzi-
mos juntos ao longo do diálogo”.

Proposta da Renamo aceites 
pelo Governo

O chefe da delegação do Go-
verno deu a conhecer que sobre o 
Pacote Eleitoral, a Renamo apre-
sentou 12 pontos com 19 alíneas.

“Dos 12 pontos, primeiro sobre os 
princípios gerais, de facto são prin-
cípios gerais com características de 
pertinência e o Governo alinha com 
a Renamo no consenso sobre os prin-
cípios gerais”, admitiu José Pacheco.

No segundo ponto sobre a com-
posição da CNE com 5 alíneas, 
o Governo fez saber que estabe-

leceu consensos com a Renamo 
sobre 4 alíneas, não tendo havi-
do concordância em uma alínea.

“Vamos continuar a aprofun-
dar este ponto para efeitos de 
conclusão sobre essas matérias”, 
disse José Pacheco, adiantando 
que sobre o STAE que tem 3 alí-
neas o Governo concordou com 
uma alínea, não concordou uma 
e condiciona com reparos a outra.

O ponto 4 sobre o recenseamen-
to eleitoral, o Governo diz que 
“chegamos a consensos com a Re-
namo”. No ponto 5 que versa so-
bre a campanha eleitoral, houve 
concordância parcial do Governo, 
justificando que entende que essa 
matéria pode ser de entendimento 
mútuo no que diz respeito ao trata-
mento a dar aos órgãos de Comu-
nicação Social Públicos e Privados.
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Nos primeiros seis meses deste ano

58 mil turistas visitaram Inhambane

Assaltos de viaturas à mão armada voltam 
a assombrar Maputo

No sexto ponto, sobre Assem-
bleias de Voto, a Renamo propu-
nha duas alíneas, das quais uma o 
Governo disse que concorda com 
ajustamentos que recomendou e a 
outra simplesmente não concorda.

No ponto 7, sobre fiscais e de-
legados de candidaturas com 
duas alíneas, o Governo concor-
dou com uma alínea, e a segun-
da diz que também concordou 
mas com ajustamentos propostos.

Maputo (Canalmoz) – Os assal-
tos de viaturas na via pública com 
recurso a armas de fogo, que já 
foi grande preocupação em Mapu-
to, estão a voltar à ordem do dia.

Só na semana passada, quatro 
viaturas foram roubadas na capi-
tal com recurso a armas de fogo. 
Meliantes assaltaram automo-
bilistas nos bairros de Malhan-
galene, Urbanização e Central.

O porta-voz do comando da po-
lícia a nível da cidade, Orlando 
Mudumane, disse que todas as ví-
timas foram ameaçadas, alguns 
quando estavam estacionar seus 
carros e outros no momento em 

Oitavo ponto sobre apresentação 
de candidaturas, o Governo disse 
que “chegamos a consensos que 
estamos juntos com a Renamo”.

Ponto nove sobre votação tam-
bém foram estabelecidos consen-
sos porque, segundo José Pacheco, 
“esse material tem pertinência”.

No ponto 10, acerca de Boletins 
de Votos, o Governo concordou 
mas fez recomendações ajusta-
mentos que a Renamo pretende.

que entravam nas suas residên-
cias. “Neste momento o traba-
lho operativo continua no sentido 
de esclarecer estes casos”, disse. 

No mesmo período a Polícia recu-
perou quatro (4) viaturas que haviam 
sido roubadas em Maputo com re-
curso a armas de fogo. Mudumane 
disse que conseguiram igualmen-
te recuperar as armas e neste mo-
mento estão detidos três indivídu-
os indiciados de estar em conexão 
com o crime de roubo das mesmas 
viaturas que foram recuperadas. 

Outro caso desmantelado 
Na ocasião, Orlando Mudumane 

Ponto décimo primeiro, sobre 
contagem de votos, o Governo 
concordou mas com as recomen-
dações que achou pertinente.

Finalmente no ponto 12 sobre 
o contencioso eleitoral com duas 
alíneas, o Governo concordou 
plenamente com uma alínea e a 
outra concordou mas com ajus-
tamentos que a Renamo pediu 
ir aprofundar. (Bernardo Álvaro)

referiu que a Polícia desmantelou 
no bairro de Mafalala uma qua-
drilha composta por oito (8) indi-
víduos, que se dedicava à venda e 
consumo de droga. Explicou que na 
posse dos indiciados foram apreen-
didos 10kg de soruma, 900g de co-
caína, 12 seringas que usavam para 
ejectar a droga e outros materiais 
onde eles empacotavam a droga. 

Na semana em análise foram 
detidos 91 Indivíduos, indicia-
dos na prática de vários actos 
criminais, dos quais 52 contra 
propriedade, 23 contra pessoas 
e 16 contra ordem e tranquilida-
de públicas. (Arcénia Nhacuahe)

Semana passada, quatro cidadãos foram ameaçados e arrancados suas viaturas 

Maputo (Canalmoz) – Pelo me-
nos 58 mil turistas entre nacionais 
e estrangeiros visitaram a provín-
cia de Inhambane ao longo do pri-
meiro trimestre do ano em curso.

Os 58 mil turistas, segundo o 
director provincial de Turismo 
em Inhambane, Bento Nhassen-
go, representam 15,7 por cento 

do número total de turistas pre-
vistos para visitar a província de 
Inhambane até ao final do ano. 

No total as autoridades do sec-
tor de Turismo em Inhambane pre-
viam receber até ao final do ano 
372 mil turistas, o que significa 
que, com este ritmo, este número 
não será atingido, embora a fase 

de pico de visitas seja o segun-
do semestre, com a quadra festiva.

A crise política que se vive neste 
momento na zona centro de Mo-
çambique é apontada pelo director 
provincial de Turismo em Inhamba-
ne como provável causa da referi-
da redução do número de turistas 
naquela zona do sul de Moçam-
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País no limbo como convém a alguns? 
País adiado como alguns querem?

Tudo ainda pode acontecer mais cedo do que se possa julgar…

bique considerada como uma das 
maiores zonas turísticas do País.

Aliás, dados divulgados recente-
mente pela Imprensa nacional refe-
rem que mais de 11 mil turistas estran-

Maputo (Canalmoz) – É interes-
sante e importante as partes, Fre-
limo e Renamo estejam falando 
mesmo que a cada segunda-feira 
a “montanha esteja parindo ratos”.

A aparente acalmia na frente mi-
litar traz alento e esperança de que 
os entendimentos fundamentais 
estejam perto de ser conseguidos 
ou alcançados. Sem recorrerem a 

Chimoio (Canalmoz) – Cidadãos 
de nacionalidade zimbabwiana re-
sidentes na região estão a recensear-
-se para poderem votar nas eleições 
autárquicas de Novembro próximo, 
na cidade de Chimoio. São permi-
tidos a estes zimbabwianos recen-
searem mediante a declaração de 
residência passada pelos líderes co-
munitários naquele ponto do País.

Segundo apurou a Reportagem 
do Canalmoz em Lichinga, a me-
dida foi adoptada pelos líderes 
comunitários em Chimoio, que, 
por sinal, são membros do par-
tido Frelimo e fiscais  do parti-
do nos postos de recenseamento.

Os registos de zimbabwianos 

geiros cancelaram as suas reservas 
em diversas instâncias turísticas da 
província de Inhambane durante as 
últimas quatro semanas por causa 
da crise política que se vive no País.

imprensa parece que os mediado-
res aceites pelas partes estão con-
duzindo as coisas a bom porto.

Mas que está preocupado quer 
e espera sempre por mais. Face 
ao exposto pelas partes tudo in-
dica que o diferendo se pren-
da com terminologia e a se-
quência dos passos seguintes.

Apresentem o que acordaram 

ocorrem nos postos de recensea-
mento dos bairros Mudzingaze, 
Trangapasso, 7 de Setembro, 16 de 
Junho e Cabeça de Velho. Desde 
o início do recenseamento, cida-
dãos daquela nacionalidade estão 
a recensear-se desde que apresen-
tem uma declaração de residência.

O primeiro secretário da Frelimo na 
célula de Mudzingaze em Chimoio, 
que é também fiscal do posto local 
de recenseamento eleitoral, Alberto 
Manuel, confirmou o registo destes 
cidadãos de nacionalidade zimba-
bwiana, ao que se referiu serem re-
sidentes naquela zona já há bastan-
te tempo e que ainda não possuíam 
nenhum documento de identidade.

Manuel Alberto confirmou ainda 

Ainda durante o período em análi-
se, as autoridades do sector de Turis-
mo em Inhambane aprovaram pro-
jectos turísticos avaliados 1.898. 200 
mil meticais. (Raimundo Moiane) 

a Assembleia da República sem 
mais curvas ou dificuldades artifi-
cialmente criadas. Não é de arro-
gância que os moçambicanos es-
tão a espera. Importa reconhecer 
que não é fácil dialogar com quem 
está habituado a impor e a utilizar 
a ditadura do voto para carimbar 
questões importantes para todos.  

A maneira como a Frelimo faz a 

que a maioria destes cidadãos são 
comerciantes e que acabaram se 
fixando em Chimoio por motivos 
de casamento com jovens desta 
cidade e que acabaram por adqui-
rir a nacionalidade moçambicana.

 “Nós estamos a facilitar o pro-
cesso, há muitas pessoas que es-
tão a voltar por motivos de do-
cumentos ou mesmo por falta de 
testemunha e acabamos por adoptar 
uma medida para todos os postos 
de recenseamento, que tínhamos 
que passar declarações para faci-
litar o processo que já se encontra 
no fim”, disse o primeiro secretá-
rio da Frelimo na célula de Mu-
dzingaze em Chimoio. (José Jeco) 

Mediante a declaração de residência

 Zimbabwianos autorizados a recensear
em Manica

por Noé Nhantumbo
Canal de Opinião
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Capitais Provinciais

Maputo

Xai-Xai

Beira

Quelimane

Nampula

Lichinga

Inhambane

Chimoio

Tete

Pemba

Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira

Previsão do Tempo até Sexta-Feira

max: 26º min: 16º

max: 24º min: 13º

max: 23º min: 16º

max: 24º min: 15º

max: 22º min: 10º

max: 22º min: 16º

max: 26º min: 13º

max: 26º min: 14º

max: 28º min: 22º

max: 22º min: 11º

max: 23º min: 18º

max: 23º min: 17º

max: 24º min: 18º

max: 24º min: 20º

max: 23º min: 12º

max: 25º min: 18º

max: 27º min: 15º

max: 26º min: 16º

max: 29º min: 22º

max: 23º min: 12º

max: 20º min: 16º

max: 21º min: 15º

max: 22º min: 18º

max: 23º min: 20º

max: 20º min: 13º

max: 25º min: 19º

max: 25º min: 17º

max: 24º min: 16º

max: 28º min: 21º

max: 21º min: 10º

max: 23º min: 15º

max: 23º min: 15º

max: 21º min: 16º

max: 23º min: 16º

max: 19º min: 12º

max: 24º min: 16º

max: 24º min: 17º

max: 24º min: 15º

max: 28º min: 22º

max: 20º min: 101º

Terça-Feira

gestão de seus órgãos sociais, suas 
organizações sociais é preocupa-
ção única de seus membros mas 
neste caso não se trata de uma 
OMM ou OJM que saíram dos carris 
e que mereçam correctivo. É todo 
um povo a espera de que todos os 
diferendos e divergências em rela-
ção a implementação do AGP se 
resolvam de uma vez por todas.

É altura e momento de deci-
sões políticas maduras e ama-
durecidas pelo tempo, bem 
como pelo reconhecimento ine-
quívoco de não se pode enga-
nar os outros em permanência.

A questão ultrapassa conceitos 
como vencido e vencedor pois no 
que está sendo discutido fica cla-
ro que houve uma acomodação 
e simplificação de processos que 
acabaram lesando a democracia 
política e económica que os mo-
çambicanos anseiam e merecem.

Compreende-se a desconfiança 
que a Renamo manifesta quanto a 
necessidade de apresentação con-
junta do que tenha sido acordado 
entre as duas delegações. Já se 
viram muitos volte-faces e recuos 
face a questões decididas anterior-
mente mormente o próprio AGP.

Cabe às delegações e suas lide-
ranças entregarem aos moçam-
bicanos um Pacote Eleitoral que 

sirva de base para a continuação 
do processo político nacional. 

Convém que aproveitem e tra-
tem da mediocridade que tem 
sido todo o processo de recense-
amento eleitoral de raiz. Com tan-
ta fragilidade nos equipamentos e 
nos recursos humanos, aproxima-
-se o fim do período de recense-
amento sem que não se tenham 
alcançado os números previstos. 
Não se pode ir para as eleições 
sem eleitores como se ver hoje. A 
maioria ainda está por recensear.  

O momento não é de atirar cul-
pas para fulano ou beltrano mas 
reconhecer que as coisas não es-
tão correndo bem. Confinar os 
representantes de partidos que 
não sejam a Frelimo em secto-
res longe das operações parece 
jogo antecipado visando garan-
tir vitórias na “secretaria” e não 
urnas legítimas. Ou não é estra-
nho que só se coloquem os ou-
tros na educação cívica como se 
isso fosse tudo o que merecem? 

Entendam os políticos e seus 
partidos que adiando ou escon-
dendo a verdade só adia a ques-
tão mas não a enterra como 
se pode ver agora com o AGP.

Os que se vangloriavam em pú-
blico de ter fintado o líder da Re-
namo estão sendo obrigados a 

engolir suas palavras pois aquilo 
que aquele aceitou tornou-se indi-
gesto e fermentado com o tempo.  

Embora seja compreensível que 
cada PR queira deixar a sua he-
rança política tudo indica que não 
haverá diferenças significativas 
ou substanciais entre o actual e 
o seu anterior. Serão conhecidos 
na história como os “deixa-an-
dar” ou “comissários falhados”. 
Ainda se poderá encontrar alguns 
chamando ao actual “verdadeiro 
apóstolo da desgraça senão mes-
mo seu promotor da desgraça” 

Quando a água repousar e 
decantar encontraremos uma  
gama de novos-ricos feitos a 
pressão do servilismo e sub-
serviência, encontraremos pro-
cessos políticos fundamentais 
adiados e um país em colapso. 

Tudo isso pode ser evitado 
e prevenido. É possível corri-
gir a trajectória desta nave antes 
que saia da atmosfera terrestre.

Os sentem na pele e na carne os 
efeitos de uma governação desas-
trosa e promotora da pobreza acre-
ditam que não tem nada a perder. 
Aparecendo algum populista pro-
motor de um discurso de violência 
reparadora decerto que encontrará 
muitos seguidores dispostos a dar 
tudo para ver sua vida mudando.
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Engana-se quem pensa que a si-
tuação está normalizada e que só 
a Frelimo e a Renamo é que pos-
suem a força de empregar a força 

Maputo (Canalmoz) – A pro-
dução da Galp Energia, empresa 
portuguesa com fortes investi-
mentos em Moçambique, abran-
dou no segundo trimestre des-
te ano, face a igual período de 
2012, enquanto as vendas direc-
tas na área da refinação e distri-
buição avançaram 2,9%, de acor-
do com os dados preliminares 
hoje divulgados pela empresa.

Na actividade de exploração 
e produção, a produção média 
‘working interest’ (produção bruta) 
foi de 23,4 mil barris de petróleo 
diários, menos 9,2% face ao perí-
odo homólogo e menos 0,5% re-
lativamente ao primeiro trimestre 
de 2013, devido à redução natural 
registada nos campos em Angola.

A produção média ‘net entitle-
ment’ (líquida de custos de explo-
ração) subiu, por seu turno, 3,4% 

para manter ou alterar o status quo.
Basta de joguinhos e de estra-

tégias enferrujadas, conhecidas 
e óbvias. Sem alternância demo-

entre Abril e Junho para 19,4 mil 
barris por dia. Face ao primeiro tri-
mestre, este indicador caiu 3,1%.

Ao nível da refinação e distri-
buição, o crude processado foi de 
22,338 milhões de barris de petró-
leo, representando um aumento de 
4,1% face a igual período de 2012.

As vendas a clientes directos (in-
clui vendas em África) avançaram 
4,1% no segundo trimestre face ao 
trimestre homólogo e 10,3% face 
ao primeiro trimestre, reflectindo a 
evolução no segmento industrial.

As exportações, por sua vez, 
avançaram 36,9% em termos 
homólogos e 10,4% em ter-
mos trimestrais, com o au-
mento da produção de petró-
leo a suportar este aumento.

Na área de gás e electricidade, 
as vendas totais, por seu turno, 
caíram 2,9% em termos homólo-

crática no poder todos os castelos 
construídos se tornarão “castelos 
de areia” numa praia com ondas 
demolidoras…  (Noé Nhantumbo)

gos, penalizadas pelo segmento 
‘trading’, que recuou 10,7%, en-
quanto as vendas a clientes di-
rectos subiram no período 2,8%.

As vendas de electricidade à 
rede tiveram um aumento ho-
mólogo de 41,7%, com a entra-
da em operação da Porto Co-
geração a contribuir de forma 
decisiva para este desempenho.

A margem de refinação ‘ben-
chmark’, cuja metodologia de 
cálculo foi sujeita a uma revisão, 
foi de 2,2 dólares por barril, uma 
descida de 39,2% face ao pri-
meiro trimestre e uma subida de 
11,1% face igual período de 2012.

A Galp Energia deverá pu-
blicar os resultados definiti-
vos relativos à actividade do 
segundo trimestre de 2013 no 
dia 29 de Julho. (Lusa/SOL)

Produção na Galp Energia abranda no 
2.º trimestre

Publicidade
Publicidade
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Maputo (Canalmoz) - O projec-
to “Uma Cidade Limpa pra Mim”, 
promovido pelo Millennium bim 
completa este 2013, sete anos de 
existência e já abrangeu mais de 10 
mil alunos. A iniciativa “pretende 
alertar a sociedade civil para a valo-
rização e conservação dos espaços 
públicos bem como e sensibilizar as 
crianças e jovens para a importância 
da implementação dos bons hábitos 
de higiene nas escolas e bairros”.

Este ano o evento foi realizado em 
parceria com o Conselho Municipal 
de Maputo e Matola e contou, uma 
vez mais, com o apoio da AMOR – 
Associação Moçambicana de Reci-
clagem. No passado dia 13 de Ju-
lho, 1.000 alunos, provenientes de 
20 Escolas Primárias e Secundárias 
das cidades de Maputo e Matola, 
realizaram acções de limpeza no in-
terior das suas escolas e do espaço 
envolvente. Após a acção de lim-
peza e respectiva recolha de lixo, 
os alunos tiveram oportunidade de 
aprender como seleccionar, tra-
tar e conservar os resíduos sólidos.

No fim das actividades, e com o 
objectivo de dar continuidade às 
acções de limpeza nas escolas, o 

Millennium bim ofereceu diver-
sos materiais de limpeza a cada 
escola participante (Redacção).

Sete anos de “Uma Cidade Limpa 
pra Mim”

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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