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Administrador da Gorongosa 
diz desconhecer existência 

de vala comum
Gorongosa (Canalmoz) – O ad-

ministrador do distrito da Goron-
gosa, Manuel Jamaca, disse que 
desconhece a existência da vala 
comum descoberta pela popula-
ção na região de Canda, naque-
le distrito da província de Sofala. 
Quanto às imagens que estão a 
circular e que comprovam a ca-
tástrofe, aquele dirigente disse 
que não teve acesso às mesmas.

Em declarações ao 
, Manuel Jamaca pediu que lhe 

déssemos mais informações sobre 
a região onde se localiza a vala.

“Não posso confirmar e nem 
desmentir esta informação, pelo 
que lhe aconselho a que nos in-
forme melhor sobre o sucedi-
do, e nós vamos deslocar-nos 
ao local”, disse, acrescentando 
que se trata de uma informa-
ção nova para os seus ouvidos.

Na passada sexta-feira, o porta-
-voz do Governo Provincial de 
Sofala desmentiu a existência da 

vala, acusando a imprensa de es-
tar ao serviço da desestabilização. 
Com a publicação das imagens 
chocantes que indiciam a prová-
vel ocorrência de um massacre, 
as autoridades governamentais 
de Moçambique ainda não vie-
ram a público pronunciar-se. São 
mais de 100 corpos que foram 
achados numa vala comum. Al-
guns corpos estão nas proximida-
des da vala, em avançado estado 
de decomposição. (Redacção)
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Maputo (Canalmoz) – As ceri-
mónias centrais do 1.o de Maio, 
Dia Internacional do Trabalhador, 
na cidade de Maputo, foram diri-
gidas pelo presidente do Conse-
lho Municipal desta cidade, David 
Simango, e foram caracterizada 
por uma forte presença policial.

Trabalhadores de diferentes sec-
tores da actividade, empunhando 
dísticos, na sua maioria, exigindo 
melhores condições laborais e sa-
lariais, desfilaram perante a tribuna 
onde se encontrava David Simango, 

Os trabalhadores também em-

punhavam dísticos que exprimiam 
preocupações sobre o endivida-
mento público, que tem sido tema 
de conversa nos últimos dias.

A Polícia impediu o desfile de um 
grupo de trabalhadores que, utili-
zando uma viatura, apresentaram 
disticos questionando a dívida pú-
blica. “Para empréstimo bancário, 
não sou elegível. Mas para pagar 
dívidas soberanas sou elegível”. 
“Trabalhador pobre e altamente 
endividado”, “Maleiane, a quem 
mais devemos e quanto é?” –  lia-
-se nos cartazes daqueles trabalha-

dores, que foram impedidos pela 
Polícia de continuar no desfile.

O oficial da Polícia que chefiou 
a operação justificou a acção poli-
cial afirmando que os dizeres dos 
cartazes incitavam à violência.

A marcha desaguou na Praça dos 
Trabalhadores e foi presenciada 
pelo presidente do Conselho Mu-
nicipal da cidade de Maputo, Da-
vid Simango, e por funcionários da 
OTM – Central Sindical e do Minis-
tério do Trabalho, Emprego e Se-
gurança Social. (Bernardo Álvaro)

ONU diz estar preocupada com a situação 
político-militar em Moçambique

Ecos do Dia do Trabalhador

Polícia impede desfile com dísticos 
sobre dívida pública

Maputo (Canalmoz) – A Orga-
nização das Nações Unidas afir-
mou, no passado sábado, que 
está preocupada com as infor-
mações sobre os confrontos mi-
litares envolvendo forças gover-
namentais e milícias da Renamo.

Um porta-voz das Nações Uni-
das foi citado como tendo dito 
que a Organização recebeu “in-

formação preocupante” sobre 
confrontos armados em Moçam-
bique, entre membros das for-
ças de segurança e antigos re-
beldes da Renamo, que é agora 
o principal partido da oposição.

Durante uma conferência de im-
prensa, Rupert Colville, porta-voz 
do Alto Comissariado da ONU 
para os Direitos Humanos, espe-

cificou que “as violações dos Di-
reitos Humanos em Moçambique 
incluem casos de desaparecimen-
tos forçados e execuções forçadas, 
que também têm sido reportados”.

A Lusa escreve que Rupert Col-
ville apresentou provas do agrava-
mento da tensão no país durante 
os últimos meses, sobretudo de-
pois de a Renamo ter rejeitado os 

Publicidade



ano 8 | número 1697 | 3 de Maio de 20163

www.facebook.com/canalmoz

resultados das eleições legislativas 
de 2014 e de ter anunciado a in-
tenção de assumir o poder em seis 
das 11 províncias moçambicanas.

Segundo o comunicado do Alto 
Comissariado para os Direitos Hu-
manos lido por aquele porta-voz, 
cerca de 10.000 pessoas saíram 
do país desde Dezembro de 2015.

A ONU responsabiliza as duas 
partes, nomeadamente o Gover-
no da Frelimo e a Renamo, pela 
situação político-militar que, 
a cada dia, se agrava no país.

“As forças de segurança têm 
sido acusadas de execuções su-
márias, roubo, destruição de pro-
priedade, violação, maus tratos e 
outras violações de Direitos Hu-
manos”, disse Rupert Colville.

Ainda segundo a ONU, 14 di-
rigentes locais da Renamo foram 
assassinados ou raptados por in-
divíduos ou grupos desconhe-
cidos, desde o início do ano.

Colville acrescenta que, em 

20 de Janeiro deste ano, hou-
ve uma tentativa de assassínio 
do secretário-geral da Rena-
mo e deputado Manuel Bissopo.

Segundo o Alto Comissariado 
para os Direitos Humanos, a Re-
namo tem sido responsabilizada 
por ataques à Polícia e a milita-
res, abusos e violações dos Direi-
tos Humanos de pessoas supos-
tamente associadas ao partido 
dominante, Frelimo, ou que coo-
peram com as forças de segurança.

“A falta de responsabilização 
por abusos e violações dos Direi-
tos Humanos no passado parece 
ser uma componente essencial da 
deterioração da situação”, decla-
rou o porta-voz, que manifestou 
preocupação pelo recente assassi-
nato do juiz Marcelino Vilanculos 
e o silêncio das autoridades sobre 
a morte do professor Gilles Cistac. 

“Estamos particularmente pre-
ocupados com o assassínio, em 1 
de Abril, do procurador Marcelino 

Vilanculos e a falta de progressos 
na investigação ao assassínio, em 
Março de 2015, de Gilles Cistac, 
um professor de Direito que denun-
ciou fraudes eleitorais”, acrescen-
tou Colville, que exprimiu ainda o 
seu “alarmismo por relatos recentes 
das ameaças feitas a defensores de 
Direitos Humanos que apelavam a 
manifestações públicas a favor da 
responsabilização e transparência 
na gestão dos recursos públicos”.

Lembre-se que uma suposta ma-
nifestação contra o endividamen-
to público tinha sido anunciada 
através das redes sociais para se 
realizar na passada sexta-feira, 
29 de Abril, tendo a Polícia dito 
que não iria tolerar tal marcha.

A Polícia espalhou agentes e 
meios de repressão por várias zo-
nas da cidade, suscitando o en-
cerramento de muitas instituições, 
incluindo o comércio e o trans-
porte público. (Bernardo Álvaro)

Renamo diz que explicações do 
Governo sobre dívida pública 

não convencem
Maputo (Canalmoz) – A Renamo 

convocou a imprensa para a pas-
sada sexta-feira, dia 29, para reagir 
às explicações dadas pelo Governo 
sobre a dívida pública. O partido de 
Dhlakama considera que a explica-
ção do Governo não é esclarecedora.

Em relação às dívidas da EMA-
TUM, da “ProIndicus” e da MAM, a 
Renamo diz que ainda há muito por 
explicar, pois era obrigação do Go-
verno não assumir aquelas dívidas 
antes de comunicar com os depu-
tados da Assembleia da República.

“A decisão do Governo de as-
sumir estas dívidas sem articular 
com a Assembleia da República 
foi uma demonstração da prepo-
tência pela parte do Executivo so-
bre o poder legislativo, o que não 
só viola o princípio do respeito, 
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interdependência, confiança, as-
sim como atropelo frontal à Cons-
tituição da República e à Lei Or-
çamental”, declara a Renamo.

Segundo a Renamo, a alegação 
do Governo de que não informou 
a Assembleia da República sobre a 
contratação da dívida por razões de 
segurança, uma vez que a Renamo 
está representada na Assembleia da 

República, é falaciosa. A Renamo 
diz que, se essa tese é válida, então 
toda a informação que os sucessivos 
Governos da Frelimo, desde 1995 a 
2016, deram à Assembleia da Re-
pública, sobretudo à Comissão de 
Defesa e Ordem Pública, foi falsa.

A Renamo entende que a expli-
cação dada pelo Governo adensa 
mais as dúvidas que pairam sobre 

os objectivos que levaram à cria-
ção das três empresas. A Renamo 
diz que não se entende como é 
que as mesmas pessoas que de-
tiveram o ex-ministro do Interior 
Almerino Manhenje também se 
envolveram em actos como estes.

A Renamo afirma que o Go-
verno deve abandonar as mano-
bras dilatórias. (Bernardo Álvaro)

Reino Unido adia desembolso de 25 
milhões de libras para Moçambique

Maputo (Canalmoz) – O pre-
sidente da Associação das Pe-
quenas e Médias Empresas, 
Inocêncio Paulino, acusa as ins-

Maputo (Canalmoz) – A Embaixa-
da do Reino Unido em Maputo con-
firmou, na semana passada, ao nosso 
jornal a decisão do Governo britâni-
co de adiar o desembolso de ajuda 
financeira aprovada e prevista para 
o corrente ano para Moçambique.

Segundo a DFID, a agência ope-
rativa dos fundos governamentais 

tituições públicas de aplicarem 
taxas altas e de burocratizarem 
a tramitação de documentos das 
pequenas e médias empresas.

britânicos, a decisão do Reino Unido 
só será anulada depois de as autori-
dades governamentais moçambica-
nas explicarem os créditos secretos 
contraídos pelo Governo de Mo-
çambique, avaliados em cerca de 1 
(um) bilião de dólares americanos.

Segundo a Embaixada, o impac-
to imediato da decisão do Governo 

“Actualmente, os cadernos de 
encargos dos concursos públicos 
são vendidos para todas as enti-
dades interessadas, incluindo as 

britânico é o cancelamento do de-
sembolso de 25 milhões de libras 
esterlinas para o apoio a programas 
sectoriais no país. Desde Junho de 
2014, o Governo do Reino Unido 
não dá apoio directo ao Orçamen-
to do Estado, devido a questões 
ligadas à má aplicação e gestão 
de fundos. (Eugénio da Câmara)
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Novo director para a “MultiChoice 
Moçambique”

Maputo (Canalmoz) – O grupo 
“MultiChoice Moçambique” tem, 
desde a semana passada, um novo 
diretor-geral. Trata-se de Paulo Le-
andro, que sustitui Eduardo Con-
tinentino, transferido para Angola.

Com mais de vinte anos de car-
reira, sobretudo em sistemas de in-
formação e desenvolvimento, Paulo 
Leandro foi apresentado publica-

micro, pequenas e médias empre-
sas, assumindo-se como mais um 
encargo para as empresas”, disse 
Inocêncio Paulino, que considera 
que a situação “limita uma maior 
participação das pequenas e mé-
dias empresas em concursos.”

“Porque é que o Governo não 
adopta outras medidas de divul-
gação dos concursos, que per-

mente, na semana passada, numa 
cerimónia na cidade de Maputo.

O novo dirigente do grupo “Multi-
Choice” é descrito como tendo um 
conhecimento sólido de projectos 
internacionais no sector da admi-
nistração pública e da administra-
ção privada em países da Comu-
nidade de Países de Língua Oficial 
Portuguesa, nomeadamente Cabo 

mitam a isenção do pagamento 
dos cadernos de encargos, para 
assegurar maior abrangência das 
pequenas e médias empresas na-
cionais? ”, pergunta Paulino.

As pequenas e médias empre-
sas representam cerca de 98% do 
total das empresas existentes em 
Moçambique e são as principais 
provedoras de emprego no país.

Verde, Timor-Leste e Moçambique.
“Assumo a Direcção da empresa 

numa altura em que a concorrência 
no sector de televisão é crescente. 
Estamos cientes de que temos de 
melhorar continuamente os nossos 
serviços e os nossos conteúdos tele-
visivos, para manter a liderança da 
‘MultiChoice Moçambique’”, disse o 
novo director. (Eugénio da Câmara)

Segundo Paulino, as empresas 
perdem muito tempo e enfren-
tam várias dificuldades para a 
obtenção do documento de li-
citação dos concursos públicos 
de três em três meses. Queixa-se 
também da demora do proces-
so de avaliação dos concursos 
públicos limitados e de peque-
na dimensão. (Cláudio Saute)

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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