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Nas celebrações do 1° de Maio 

Trabalhadores denunciam maus tratos 
e exigem reajusto salarial 
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Frase do dia: 
"A prisão não é as grades, e a 
liberdade não é a rua; existem 
homens presos na rua e livres na 
prisão. É uma questão de 
consciência." - Mahatma Gandhi 
 
 

 

 

Primeiro trimestre 2016 

Mesmo com 
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faz um balanço 
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Um grito de socorro! 

Educação não paga salários trabalhadores da 
carpintaria 
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No combate a 
sida 
Jovens cada 
vez mais 
renitentes 
 
A juventude é 
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Primeiro trimestre 2016 

Mesmo com crimes a subirem PRM faz um balanço 
positivo 

 Quelimane (DZ) – A Polícia da 
República de Moçambique (PRM) na 
Zambézia, faz um balanço positivo 
do seu desempenho nos primeiros 
três meses deste ano, no tocante a 

ordem, tranquilidade e segurança 

rodoviária. 

Já há algum tempo para cá, 
cidadãos de vários pontos desta 
província vêem sendo reticentes 
quanto a actuação da polícia e os 
acidentes de viação estão a ceifar 
muitas vidas e destruir vários bens e 
aliás, como é do conhecimento de 
todos, as ruas transformaram-se nos 
últimos tempos em verdadeiros 
palcos de morte, mas o balanço é o 
de sempre, positivo. 

Falando em entrevista ao Diário 

da Zambézia, Jacinto Félix chefe 
do gabinete de imprensa no 
comando provincial da PRM nesta 

parcela do país, sublinhou que o 

período em análise melhorou 
apesar dos desafios, 
principalmente na componente da 
segurança rodoviária, pois no seu 
entender há muito que se fazer para 

os acidentes de viação deixarem de 

criar danos.  
Ordem e tranquilidade públicas 

Em termos numéricos, a província da 

Zambézia registou 210 casos 
de delito comum só no primeiro 
trimestre deste ano contra 190 
de igual período do ano 
passado, havendo assim uma 

subida em 20 casos. 
De acordo com o nosso 

entrevistado, os distritos de 
Quelimane, Gurué, Alto 

Molocué, Nicoadala e Morrumbala 
respectivamente, são os que mais 
casos registaram. 
Sobre armas e ou material bélico 

em mãos alheias, neste período 

foram apreendidas 4 armas de 
fogo sendo três pistolas e 1 AK47. 
Paralelamente a isso, foram 
recuperados 4 carregadores AKM, 
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132 munições de AKM e uma 
cartucheira. 

O mais questionado tem sido a 
proveniência destas armas, nisso a 
polícia sempre disse que estava no 
terreno para apurar o móbil ou 
proveniência das armas mas nunca 
se apurou. 

 
Nesta entrevista ficamos a 

saber que, quarenta e três 
indivíduos estão a contas com as 
autoridades policiais em conexão 
com vários crimes cometidos, 

sendo que estes 43 fazem parte 
de 12 quadrilhas, num ano em 
que a PRM caracteriza como 
sendo o que muitos casos de 
raptos registou, visto que há 

números assustadores a olhar pelo 
tipo de crime que se pode 
considerar novo não só para a 
província como para o país no seu 
todo. 

No período em análise foram 
registados 11 casos de raptos 6 dos 
quais envolvendo pessoas com 
problemas de pigmentação da pele 
(albinos). 
Segundo apuramos, a PRM na 

Zambézia recuperou das mãos de 

saqueadores 3 viaturas, 14 

motorizadas, igual número de 
bicicletas, 10 computadores, 2 
congeladores, uma máquina 
fotográfica e 1 televisor. 
Na mesma óptica 197 toros da 
espécie pau-ferro foram apreendidas 
das mãos de madeireiros ilegais e os 
prevaricadores estão a contas com as 
autoridades. 

Segurança rodoviária 
Nesta componente a preocupação 

é candente embora os números 
tenham tendências de deduzir. 

Ainda nestes três meses, a 

província registou um total de 19 
acidentes contra 29 de igual período 
do ano passado, havendo assim uma 

subida em 10 casos, estes acidentes 

ocorreram com maior realce nos 
distritos de Quelimane, Nicoadala e 
Alto Molocué. 
Em consequência dos mesmos, 17 
pessoas morreram contra 31 de igual 
período do ano passado. Vinte e 
quatro feridos graves contra 49 do 
ano passado, 38 ligeiros contra 80 do 
ano passado, 16 danos materiais 
avultados contra 25 do ano passado 

são outras consequências 
destes acidentes de viação. 

 
A fonte esclareceu que é o 

comportamento humano que 
ainda é desajustado e no seu 
entender se as pessoas, 
condutores principalmente não 
mudarem de atitude quando se 

fizerem à via pública, mais lutos 

nas famílias serão semeados. 
Aquele agente entende que o 
mais importante é a tomada de 
responsabilidade. 
Tal como Alberto Manharage 
director provincial dos 
transportes e comunicações da 
Zambézia, Jacinto Félix diz que 
"as estradas na sua maioria 
possuem sinais de trânsito e 
os condutores sabem que 
quando se está próximo a um 
Posto de Saúde, escola, 
mercado e outros pontos de 
aglomeração de pessoas 
deve-se reduzir a marcha 
mesmo não havendo qualquer 
sinal de trânsito ou um agente 
porque que estes passaram 
pela escola de condução e 
tem instrução necessária para 
que saibam destas coisas 
mas o que se nota é o inverso, 
pelo que o problema está na 
consciência das pessoas, o 
comportamento 
principalmente" – disse.  
A fonte explicou que o problema 
de acidente de viação é 
transversal o que significa que 
todas pessoas devem lutar por 

esta mesma causa. 
Importa referir que, estes 
acidentes de viação têm vindo a 
ser matéria de muita discussão 
nos últimos tempos por causa 
dos danos humanos e materiais 
que tem vindo a causar. 
(Jacinto Castiano) 
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Quelimane (DZ) - Cerca de 25 
trabalhadores da carpintaria 
pertencente ao Sector da Educação e 
Desenvolvimento Humano da 
Zambézia, estão a 11 meses que não 
aferem seus ordenados. 

A denúncia foi feita por operários 

da carpintaria em alusão no último 
domingo (1) a margem das 

celebrações do Dia Internacional dos 

Trabalhadores. 

Os lesados aproveitaram a 
ocasião para fazer perceber ao 

mundo o quanto estão sendo 

injustiçados pela instituição para a 
qual trabalham, nesse caso a 
DPEDHZ. 

Estes fizeram um dístico no qual 

clamavam por apoio de quem é de 

direito pois segundo disseram em 

entrevista, está ser difícil viver com 

suas famílias sem salários num 
período de 11 meses e passamos 

a citar "Carpintaria da Direcção 

Provincial da Educação da 

Zambézia trabalhadores estão a 
11 meses sem salários. Um grito 

de socorro! …". 
Ramos António, um dos 

trabalhadores disse à nossa 
reportagem que vezes sem conta 
aproximaram a direcção na 

pessoa de Armindo Primeiro, o 
director, mas a resposta nunca 

foram satisfatória.  

Este disse ainda que tem 

estado a passar por mãos 
bocados, pois não sabe como 
alimentar sua família e segundo 
realçou os filhos já não tem 

suporte financeiro para continuar 
a estudar. 
Carmita Esmael outra 
trabalhadora lamentou que está 

passando juntamente seus 

companheiros momentos défices 
e segundo disse a instituição 
nunca se pronuncia, numa 
altura em que estes dizem 

duvidar a canalização dos valores 

referentes a Segurança Social. 
Refira-se que, o caso é do 
conhecimento da Direcção do 

Trabalho mas não tem tido 
solução. (Jacinto Castiano) 

 
 

 

 

Educação não paga salários trabalhadores da 
carpintaria 

 

 

Quelimane (DZ) - Um cidadão 
que responde pelo nome de 
Carlitos Lúcio, encontra-se detido 
nas celas da 3ª Esquadra da 
cidade de Quelimane, acusado de 
ter envenenado o seu enteado que 
veio a perder a vida no hospital 
provincial de Quelimane. 

São apontadas como causas 

desta atitude, ciúme e ódio pelo 
facto da mãe do menor ter-se 
divorciado deste homem. O 
indiciado, nega ter cometido o crime 
e admite ter comprado comprimidos 
mais conhecidos por ratéx, não 
para envenenar a criança.  

Lúcio, conta que depois de ter 

comprado os comprimidos havia 
deixado na mesa e a criança na 
companhia da outra por sinal um 
amigo, confundiram com rebuçados, 
que habitualmente o padrasto tem 
comprado para ele.  

O mesmo conta que, quando a 
criança estava a levar os 
comprimidos ele encontrava-se no 

Supostamente por ciúme 

Padrasto envenena enteado 
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quintal, e quando se apercebeu que 
as crianças estavam a lutar, dirigiu-
se para dentro e lá viu que as 
mesmas tinham nas mãos os 
comprimidos mata rato. 

Posto isso, segundo conta o 
indiciado, arrancou os comprimidos 
porque ainda não haviam ingerido, 
mas mesmo assim, a criança que 
perdeu a vida começou a vomitar 
motivo suficiente que fez com que 
este levasse o menor para casa dos 
avos onde vivia.  

E porque a situação estava 
agravar-se, decidiram levar a 
criança para o Centro de Saúde de 
Icídua, mais tarde foi evacuada para 
o Hospital Provincial onde veio a 
perdeu a vida. 

Enquanto isso, um jovem dos 
seus 19 anos de idade que 
responde pelo nome de Adelitio 
Eusébio, encontra-se igualmente 
detido nas celas da 4ª Esquadra 
acusado de ter violado sexualmente 

uma menor de 8 anos de idade, 
isso na unidade residencial de 
Santagua-A.  

O mesmo nega ter violado a 
menor, e justifica dizendo que, 
na altura ele e o seu amigo 
estavam a consumir álcool, e 
que minutos depois decidiu ir ao 
seu quarto para arrumar a sua 
roupa que havia lavado, e foi 
nessa altura que a criança foi até 
ao mesmo quarto, e quando foi 
vista a sair as pessoas 
começaram a questiona-lo o que 
estava a fazer com ela.  

Foi aí, que as mesmas 
pessoas por sinal vizinhas foram 
avisar os pais da criança que de 
seguida pegaram o indiciado 
para a esquadra onde encontra-
se detido. 

Por seu turno Jacinto Félix, 
porta-voz no Comando Provincial 
da PRM da Zambézia que 
convidou a imprensa para dar a 

saber estas ocorrências, disse 
que todos estes casos os 
processos já foram lavrados, de 
modo que os autores sejam 
responsabilizados. A menor que 
foi violada sexualmente, contraiu 
ferimentos no sexo e foi 
encaminhada para o hospital para 
os devidos exames e tratamento. 

Importa aqui referir que na 
mesma quinta-feira passada, um 
individuo tido como um foragido 
das celas em Mocuba, foi abatido 
mortalmente pela polícia na 
unidade residencial do Manhaua.  
Apesar de a polícia não ter 
avançado qualquer informação 
em relação a este caso 
alegadamente porque o caso 
estava sendo debatido entre as 
quatro paredes, informações 
apuradas no terreno dão conta 
que este indivíduo quando notou 
a presença da polícia tentou pôr-
se em fuga, e aí foi abatido. 
(António Munaíta) 
 

 Nas celebrações do 1° de Maio 

Trabalhadores denunciam maus tratos e exigem 
reajusto salarial 

 

Quelimane (DZ) – 
Trabalhadores de várias em 

presas na Zambézia, exigem dos 
empregadores reajusto salarial e 

respeito pelos direitos sociais e 
sindicais nas instituições. 

A exigência foi manifestada no 
último Domingo em Quelimane pelos 
respectivos trabalhadores, a margem 
das celebrações do dia do 
trabalhador que se assinalou, onde 
com dísticos e bandeiras a massa 
laboral exigia para além de reajusto 
salarial e respeito pelos direitos 
sociais e sindicais, impunham 
igualmente a necessidade de 
existência do diálogo permanente 
com as entidades empregadoras, 
como meio para resolução dos 
conflitos laborais nas empresas. 

Na ocasião, o secretário 
provincial da OTM Central Sindicato 
na Zambézia Caetano Galhardo, 
disse que são vários os factores que 
colocam em causa o 
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desenvolvimento desta camada na 
província, e que as entidades 
empregadoras devem observar as 
preocupações visto que estes são a 
força motriz da execução das 

actividades laborais nas empresas. 
A título de exemplo, a fonte 

citou a falta de respeito, não 
observância dos direitos do 
trabalhares, atraso e ou não 

pagamento de salários, pagamento 
de salários abaixo da tabela mínima 
estabelecida pelo movimento 
sindical entre outros, fazem parte 
da extensa lista das preocupações 
frequentemente apresentadas pela 
massa laboral. 

Face a estas inquietações, 
Galhardo disse que a OTM tem 
vindo a trabalhar junto das 
entidades empregadoras no sentido 
de sensibilizar o patronato de modo 
a mitigar o défice salarial e a 
observância dos direitos exigidos 
pela massa laboral. 

 Neste preciso momento, fala-se 
de mais de 100 empresas que 
estão implantadas na Zambézia, 
com um universo de pouco mais de 
15 mil trabalhadores existentes só 
em Quelimane, que operam em 
diversos ramos com destaque para 
operários, estivadores, hotelaria e 
turismo, mineração entre outros. 
Refira-se que, a passagem 40 anos 
do dia do trabalhador no final de 
semana se assinalou, foi 
comemorado sob lema, 40 anos na 
luta pela defesa e interesse dos 
trabalhadores. (Redacção) 
 

 

 

Saiba qual foi a inspiração de Bin Laden para o 11 de Setembro 
 
Os mortíferos ataques perpetrados pelos membros da Al-Qaeda a 11 de setembro de 2001 foram planeados 

pelo então líder da organização terrorista Osama Bin Laden. 
Quase 16 anos depois do sucedido, a revista al-Masrah, pertencente à Al-Qaeda, revela em que se inspirou o 
líder terrorista para planejar os ataques, conta o Daily Mail. 
Tudo remonta ao ano de 1999 quando um piloto derrubou propositalmente, no Oceano Atlântico, um avião da 
Egypt Air, matando 217 pessoas, incluindo 100 norte-americanos. 
Conta a revista que quando soube do sucedido, Bin Laden questionou: “Porque é que ele não fez o avião colidir 
com um edifício?”. 

O líder da Al-Qaeda reuniu-se então com um dos principais arquitetos do ataque, que já tinha, inclusive, 
pensado em sequestrar aviões norte-americanos. E dois anos depois o plano foi posto em prática. 
Dezenove membros da Al-Qaeda sequestraram quatro aviões: dois colidiram intencionalmente contra as Torres 
Gêmeas do World Trade Center, em Nova York, um colidiu com o Pentágono (sede do Departamento de Defesa 
dos Estados Unidos), na Virgina, e o quarto aparelho caiu num descampado na Pensilvânia depois de os 
passageiros terem percebido as intenções dos terroristas. 

Além das vítimas que seguiam nos aviões sequestrados há ainda a lamentar a morte de milhares de pessoas 
que se encontravam nas Torres Gêmeas. Uma das imagens que ficará para sempre associada a este ataque é a 
de pessoas, em pânico, a saltarem das janelas dos edifícios que tinham 110 andares.(AI) 

 
 



 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREÇÁRIO DE ASSINATURAS: 
 

Assinaturas mensais USD 20 Edições mensais 

– Mensal (Singulares): 40,0 Mensal (Instituções-Nacionais): 45,0 * Instituições Estrangeiras: 60,0 

Cobrado em USD ou em moeda convertível ao Câmbio do dia 

 
 

Diário da Zambézia Jornal Electrónico – Terça - feira – 03/05/16 – Edição n° 2.198 – Página 07/ 07 

O Centro de Emprego e Formação 
Profissional de Quelimane, pertença do 
Instituto Nacional de Emprego e 
Formação Profissional (INEFP), 
Delegação provincial da Zambézia, está 
a receber, nos últimos dias, um fluxo 
crescente de cidadãos, em idade activa 
para o mercado de emprego, 
especificamente jovens, que para ali 
acorrem em busca de assistência em 
matéria de orientação profissional, 
tendo em vista a opção da área que 
pretendem seguir, profissionalmente. 

Na primeira semana deste mês, 38 
cidadãos desempregados, finalistas e 
candidatos a emprego, na sua maioria 
jovens, dirigiram-se àquele centro 
público, onde receberam orientação 
profissional sobre as áreas que vão ou 
pretendem abraçar no mercado laboral, 
incluindo outros candidatos que 

solicitaram orientação para 
ingressar num ramo que não é da 
sua formação académica ou 
profissional, desde os provenientes 
do ensino escolar geral até aos que 
não têm nenhuma formação 
vocacional. Oito dos jovens foram 

encaminhados para estágios pré-
profissionais. 

Uns foram ao encontro da área 
que pretendem abraçar, 
profissionalmente, enquanto outros 
foram ajudados no sentido de 
seguirem um ramo que vão de 
encontro com as suas habilidades 
ou vocação, um exercício que faz 
parte da estratégia política do 
INEFP, que tem ajudado, em 
muitas ocasiões, jovens indecisos 
ou que não tenham nenhuma 
opção na vida, sobre a profissão 
que gostariam de seguir. 

O Instituto Nacional de 
Emprego e Formação Profissional, 
tem vindo a adoptar, à escala 
nacional, uma filosofia que visa 
fornecer oportunidade aos 
cidadãos que nunca frequentaram 
algum curso profissional ou que 
não tenha uma área preferencial do 
saber fazer, não obstante terem 
concluído os respectivos níveis 
académicos noutros tipos e níveis 

de ensino, nomeadamente no 
ensino secundário geral e superior. 

Ainda durante a semana 
passada, o INEFP na Zambézia 

regfistou a colocação de 213 
candidatos a emprego, sendo 

24 através do Centro de Emprego 
desta instituição e 189 absorvidos 
através de admissões directas nas 
empresas. Em relaçºão ao sector 
público, não houve admissões ao 
longo do período em alusão. 

Em paralelo, decorrem, no 
Centro de Formação Profissional 
de Quelimane (CFPQ) acções de 
formacão referentes ao primeiro 
ciclo deste ano, nas especialidades 
de contabilidade, secretariado 
executivo, electricidade, serralharia 
civil, mecânica - auto, refrigeração, 
rintor de construção civil, pedreiro 
de construção civil, canalização, 
carpintaria, corte e sotura, b em 
como a electrotecnia, totalizando 
175 formandos, entre os quais 52 
mulheres.(Redacçâo) 
 

INEFP orienta jovens na escolha de profissão 

 

Antes de possível impeachment, Dilma deve proibir franquia na internet 
fixa 

 De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, a presidente Dilma Rousseff pode barrar a cobrança por limite de 
franquia na internet fixa. Essa seria uma entre várias medidas tomadas por ela antes da próxima votação do 
impeachment, que acontece no Senado e pode definir o afastamento de Dilma do cargo. O jornal chama essas 
ações de "pacote de bondades". 
Segundo o jornal, Dilma pode liberar já na próxima semana um decreto que regulamenta o Marco Civil da 
Internet, a lei aprovada em 2014 que ainda está em processo de discussão sobre alguns pontos polêmicos. Um 
deles é o da neutralidade de rede, que aborda a proibição às operadoras de impedirem o acesso a um 
determinado conteúdo por causa do tráfego, independente do plano assinado. 
O decreto de Dilma vetaria definitivamente as operadoras de restrigirem a velocidade da internet fixa ou 
venderem "pacotes adicionais" quando o limite for ultrapassado. Vale lembrar que a Agência Nacional de 
Comunicações (Anatel) suspendeu por tempo indeterminado esse tipo de corte ou cobrança. 
Como Dilma deve acelerar várias ações elaboradas ao longo de seus anos de governo, é bem possível que a 
internet esteja mesmo entre os itens abordados — o Marco Civil foi aprovado durante o último ano de seu 
primeiro mandato presidencial.(AI) 
 

 


