
Ano 8 | número 1647 | Maputo, Quinta-Feira 18 de Fevereiro de 2016

Director: Fernando Veloso | Editor: Matias Guente | Propriedade da Canal i, lda  

Sede: Av. Samora Machel n.º 11 - Prédio Fonte Azul, 2º Andar , Porta 4, Maputo  
Registo: 18/GABINFO-DEC/2009

e-mail: graficocanalmoz@gmail.com | mtsgnt@gmail.com 
Telefones: 823672025 - 823053185

pu
bl
ic
id
ad
e

pu
bl
ic
id
ad
e

Corretores de Seguros
Insurance Brokers

Contacto:
Tel: 21 30 37 01 

Cell: (+258) 84 30 07 843 
Fax: 21 30 37 02

Corretores de Seguros
Insurance Brokers

Contacto:
Tel: 21 30 37 01 

Cell: (+258) 84 30 07 843 
Fax: 21 30 37 02

Ivone Soares reafirma que a Renamo não 
quer a guerra e que o seu partido vai 

governar em Março

Guerra civil no centro do país

Três mortos em confrontos na 
Gorongosa

“A Renamo quer a mudança do poder executivo nas províncias onde ganhou as 
eleições” – chefe da bancada parlamentar da Renamo, Ivone Soares.

Beira (Canalmoz) – Pelo menos três 
militares são dados como mortos, e 
há um número não especificado de 
feridos, entre os quais civis, e um 
camião-cisterna incendiado, como 
resultado dos confrontos militares 
ocorridos na manhã de quarta-feira 
na vila da Gorongosa e em Nha-
mapaza, no distrito de Marínguè.

Há informações não confirmadas 
de outros confrontos na madrugada 
de quarta-feira em Muxúnguè, com 
vários mortos, e blindados aban-
donados. A porta-voz do comando 
provincial da PRM em Sofala, Sidi-
di Paulo, disse que os confrontos na 

Maputo (Canalmoz) – Quando 
faltam menos de quinze dias para o 
mês de Março, mês que a Renamo e 

Gorongosa e em Marínguè ocorre-
rem por volta das 5h00 de ontem, 
no posto de controlo rodoviário lo-
calizado na entrada da vila da Go-
rongosa. Três militares perderam a 
vida no local, sendo dois homens 
da FDS e um da força da Renamo.

O trânsito ficou interrompido 
durante várias horas no período 
da manhã e só foi restabelecido 
no início da tarde. A população 
e funcionários públicos dos pos-
tos localizados nas margens da 
Estrada Nacional N1 refugiaram-
-se nas matas, e outros saíram da 
vila da Gorongosa, temendo pelas 

Afonso Dhlakama determinaram para 
começar a governar as províncias de 
Manica, Sofala, Zambézia, Nampula, 

suas vidas. As escolas e os pos-
tos de saúde estão encerradas.

O segundo confronto entre as 
forças governamentais e homens 
da Renamo ocorreu em Nhama-
paza, na Estrada Nacional N1, 
distrito de Marínguè, onde cinco 
civis contraíram ferimentos graves, 
e um camião-cisterna carregado 
de combustível foi incendiado. 
Uma viatura da FAO foi atacada, 
mas o motorista saiu com vida.

A violência armada tem estado 
a agravar-se nas últimas semanas 
com o extremar de posições entre 
o Governo e a Renamo. (José Jeco)

Tete e Niassa, a chefe da bancada da 
Renamo na Assembleia da República, 
Ivone Soares, reafirma que o seu par-
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A bancada parlamentar da Frelimo não se manifestou satisfeita pelo 
regresso de Manuel Bissopo ao parlamento.

tido quer a mudança do Governo nas 
províncias onde a Renamo ganhou as 
eleições. Ivone Soares considera que 
o país está em crise e que este é o 
meio-termo que o seu partido encon-
trou para ultrapassar essa crise, pois, 
segundo a deputada, se o Conselho 
Constitucional não fosse constituído 
maioritariamente por indivíduos li-
gados à Frelimo, as eleições seriam 
declaradas inválidas. Ivone Soares 
fez tais declarações no seu discurso 
na sessão de abertura da III Sessão 
Ordinária da Assembleia da Repú-
blica. Ivone Soares reafirma também 
que o seu partido não quer a guerra.

“Na qualidade de chefe da bancada 
parlamentar da Renamo, repito-o, na 
presença do corpo diplomático, de 
representantes de instituições religio-
sas, académicas, económicas, socio-
profissionais nacionais e estrangeiras: 
não queremos a guerra”, disse Ivone 
Soares. Afirmou também que “qual-
quer confrontação em Moçambique é 
provocada pelo Governo da Frelimo.”

Ivone Soares considera que o país 

“está em crise e grita mesmo por mu-
dança”. A deputada diz que a mudan-
ça consiste em a Renamo governar. 
“A Renamo quer a mudança do poder 
executivo nas províncias onde ganhou 
as eleições”, afirma Ivone Soares.

Revisão Constitucional

A chefe da bancada da Renamo 
diz que o seu partido está dispos-
to a criar consenso com a Frelimo. 
“Queremos ver a boa vontade por 
parte do Governo de Maputo para 
com o povo e os seus anseios”, dis-
se Ivone Soares, tendo declarado 
que o seu partido está disposto a 
sentar-se com constitucionalistas 
para definir a “revisão da Constitui-
ção da República de Moçambique 
que permita que o povo seja sem-
pre governado por quem escolher”.

Negociações

Sobre a possibilidade do rea-
tamento do diálogo, a deputada 

afirma que a Renamo  está pre-
parada para: “debater coisas sé-
rias para o futuro do nosso povo, 
do nosso país, para que tenha-
mos um país com paz e demo-
cracia e não um país assolado 
com o troar de canhões e BTR’s”.

O Governo da Renamo

“Quando a Renamo for Gover-
no, não irá correr com os enfer-
meiros, médicos, professores ou 
outros funcionários públicos. O 
pessoal técnico profissional irá 
continuar a desempenhar o seu 
papel”, diz Ivone Soares, e expli-
ca: “Não mudaremos as pesso-
as, pois entendemos que os Go-
vernos é que devem mudar, e os 
funcionários do Estado não po-
dem ser pertença de um partido”.

Ivone Soares pergunta: “O que 
é pior, pretender governar onde 
ganhámos, ou ser o povo gover-
nado por aqueles em quem nun-
ca votou?” (André Mulungo)
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Maputo (Canalmoz) – Manuel Bis-
sopo, deputado da Assembleia da 
República, membro da Comissão 
Permanente da Assembleia da Repú-
blica, e secretário-geral da Renamo, 
esteve presente ontem na cerimónia 

de abertura da III Sessão Ordinária 
da Assembleia da República. É a 
primeira aparição de Bissopo depois 
de escapar a uma tentativa de assas-
sinato no dia 20 de Janeiro de 2015, 
e cuja autoria é atribuída ao Gover-

no. A presidente da Assembleia da 
República, Verónica Macamo, sau-
dou o regresso de Bissopo e conde-
nou o atentado contra o deputado.

“Fazemos votos de rápidas me-
lhoras ao nosso colega Manuel Bis-

Manuel Bissopo voltou, e Verónica 
Macamo disse que teve sorte
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sopo, desejando que, o mais breve 
possível, retome o convívio familiar, 
a vida política e a nossa compa-
nhia”, declarou Verónica Macamo.

Quando Verónica Macamo se lhe 

referiu, Manuel Bissopo pôs-se de 
pé, e houve aplausos de saudação 
da parte das bancadas parlamen-
tares da Renamo e do Movimen-
to Democrático de Moçambique. 

A bancada parlamentar da Fre-
limo optou por manifestar atra-
vés do silêncio o seu incómo-
do pelo regresso do deputado 
Manuel Bissopo. (André Mulungo)

Maputo (Canalmoz) – O chefe 
da bancada parlamentar do Movi-
mento Democrático de Moçambi-
que, Lutero Simango, disse ontem 
no seu discurso de abertura da 
III Sessão Ordinária da Assem-
bleia da República, que o Estado 
está fragilizado e o país encon-
tra-se mergulhado na incerteza.

Lutero aponta como causas da 
fragilização do Estado a ausência 
de convivência democrática, da 
intolerância e arrogância política. 
O chefe da bancada do MDM fala 
também da ausência do aceitar o 
“pensar diferente”, o não “reco-
nhecimento da diversidade po-
lítica, a falta de um discurso ofi-
cial em reconhecer as liberdades 

políticas e os confrontos militares 
entre o Governo e a Renamo.”

O chefe da bancada do MDM 
denunciou no seu discurso, im-
pedimentos de exercício de 
actividades políticas, por par-
te de administradores distri-
tais, aos partidos da oposição.

“Os administradores, chefes 
de postos e de localidades as-
sumem o papel de é decisão de 
impedir os partidos políticos de 
exercerem suas actividades po-
líticas em liberdade”, lê-se no 
discurso de Lutero Simango.

Mesmo sem especificar, Siman-
go fala de casos de perseguição 
de funcionários públicos, com 
particular realce para professo-

res que mostram simpatia com a 
oposição. Segundo aquele chefe 
de bancada, a intolerância che-
gou ao ponto de as autoridades 
proibirem “o enterro, em cemi-
térios públicos, de ente queri-
dos de membros da oposição.”

“Os moçambicanos não merecem 
outra guerra”

Lutero Simango considera que a 
confrontação militar entre o Go-
verno e a Renamo é uma das cau-
sas do enfraquecimento do Estado 
e diz que um “diálogo inclusivo 
e participativo” é a forma de evi-
tar a guerra e de recuperar a paz.

Diz também que “a paz não é 

Lutero Simango diz que o Estado 
está debilitado e que o país está 

mergulhado em incerteza
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assunto de um ou dois partidos”, 
mas sim um “imperativo nacional”, 
que deve ser “agenda” de todos. 

Maputo (Canalmoz) – A Elec-
tricidade de Moçambique, E.P., o 
consórcio japonês “Sumitomo Cor-
poration” e a “IHI Corporation” 
assinaram na manhã de quarta-
-feira, em Maputo, um contrato 
para a construção de uma central 
termo-eléctrica de ciclo combina-
do a gás natural na capital do país.

O projecto está orçado em 
17,2 biliões de yens (o equiva-
lente a 151,5 milhões de dóla-
res norte-americanos), fornecidos 
pelo Governo japonês através da 
Agência de Cooperação Interna-
cional do Japão (JICA), num acor-
do alcançado em Janeiro de 2014.

O financiamento vai custear a 
construção da infra-estrutura e tam-
bém a formação de quadros na 
operação e manutenção de equipa-
mento e assistência técnica por um 
período de seis anos, assegurando-
-se, assim, a transferência gradual da 
tecnologia e de práticas e modelos 
de gestão de padrões internacionais.

Com a capacidade aproximada 
de 100 MW,  pretende-se que o 
empreendimento venha melhorar 
a qualidade e segurança no for-
necimento de energia eléctrica à 
região sul do país, principalmen-
te às cidades de Maputo e Matola.

“Os moçambicanos não merecem 
uma outra  guerra, nem a reedição 
de uma era de violação sistemá-

Segundo o memorando, a central 
termo-eléctrica de ciclo combinado 
a gás natural de Maputo deverá entrar 
em funcionamento a partir de 2018.

A EDM – representada por Car-
los Yum, administrador para a área 
de Projectos, e Agostinho Mugoda, 
administrador para a Rede de Trans-
porte –, a   “Sumitomo Corporation”, 
representada por Koichi Taniguchi, e 
a “IHI Corporation”,  representada 
por Takao Tanaka, rubricaram o re-
ferido acordo de empreitada para a 
construção desse empreendimento.

O presidente do Conselho de 
Administração da EDM, Mateus 
Magala, declarou que esta central 
termo-eléctrica, cuja construção 
se vai iniciar em breve, irá garantir 
maior disponibilidade de energia 
eléctrica e assegurar maior acesso 
pelos cidadãos e mais segurança no 
fornecimento à região sul do país. 

Segundo Magala, trata-se de uma 
central com uma tecnologia que 
permite o uso mais eficiente do 
gás natural e contribui para a re-
dução das emissões de carbono, 
para a preservação do ambiente 
e para o desenvolvimento econó-
mico sustentável de Moçambique.

Mateus Magala acrescentou que, 
neste momento que o país atra-

tica dos Direitos Humanos e de 
um Estado autoritário”, declarou 
Lutero Simango. (André Mulungo)

vessa, caracterizado pela seca e 
consequente paralisação tempo-
rária de algumas centrais hidro-
-eléctricas por falta de água, é ne-
cessário diversificar as fontes de 
produção de energia eléctrica.

“Estão em curso vários projectos de 
geração, que totalizam cerca de 335 
MW, com vista a garantir a dispo-
nibilidade de energia eléctrica para 
responder à demanda cada vez mais 
crescente”, disse o PCA da EDM.

Acrescentou que a EDM pro-
cura financiamentos junto dos 
seus parceiros, para fornecer mais 
energia às regiões centro e nor-
te do país, principalmente aos 
Corredores da Beira e de Nacala.

O ministro de Recursos Mine-
rais e Energia, Pedro Couto, dis-
se que a assinatura do contrato 
de empreitada é momento mais 
importante deste processo que se 
iniciou em 2011, porque assinala 
a concretização de um projecto.

O embaixador do Japão em Mo-
çambique, Akira Mizutani, dis-
se que o seu Governo está cien-
te da urgente procura de energia 
em Moçambique e garantiu que 
continuará a apoiar o desenvol-
vimento da produção e distribui-
ção eficientes e de alta qualidade.

EDM e consórcio japonês assinam contrato 
para construção de central de gás natural
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Diz que há na Renamo pessoas que não querem a guerra 
e acusa as mesmas de silêncio cúmplice.

Publicidade

Maputo (Canalmoz) – A chefe 
da bancada parlamentar da Fre-
limo, Margarida Talapa, acusa a 
Renamo de ser a promotora dos 
confrontos militares no país, e que 
isso coloca em risco o processo 
de desenvolvimento do país. Mar-
garida Talapa diz que o país vive 
um momento de grandes perspec-

O presidente da Associação de 
Desenvolvimento Económico para a 
África (AFRECO), do Japão, Tetsuro 
Yana, durante a cerimónia recordou 
que, há oito anos, foi determinado 
que garantir energia era o factor 

tivas para o desenvolvimento eco-
nómico e social, mas que pode 
ser comprometido pelo que cha-
ma “tensão criada pela Renamo”. 
Margarida Talapa falava ontem, na 
Assembleia República, na sessão 
de abertura da III Sessão Ordiná-
ria da Assembleia da República.

Margarida Talapa afirmou que 

mais importante para o desenvolvi-
mento de Moçambique. Nessa altu-
ra, propôs-se a implementação do 
projecto da central termo-eléctrica 
no âmbito da cooperação bilateral.

“Para a AFRECO, a assinatura des-

há, na Renamo, pessoas que 
não querem guerra, e acusa es-
sas pessoas de “silêncio cúm-
plice, conivente e cobarde”.

Margarida Talapa diz que o seu 
partido é pelo diálogo e que a melhor 
saída para as diferenças com a Re-
namo é o diálogo permanente e sem 
pré-condições. (André Mulungo)

te contrato não é apenas uma marca 
de actividade económica, mas, sim, 
um símbolo de desenvolvimento, 
de amizade e de cooperação bila-
teral entre os dois países”, declarou 
Tetsuro Yana. (Bernardo Álvaro)

Margarida Talapa acusa Renamo de 
promover a guerra e atrasar o  

desenvolvimento do país
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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 câmbio do dia
- 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

Contacto:
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            mtsgnt@gmail.com             
Cel: 823672025 - 843135996 - 823053185
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