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editorial

Temos vindo a publicar,
nos últimos dias, uma série de

Ladrões de gado transformaram-se
em homens armados da Renamo?

notícias e reportagens que dão como certa a
reactivação ou tentativa de reactivação da base

provincial da Renamo em Inhambane,
localizada no distrito de Homoine, mais

(Homoine) Um total de seis
agentes da Força de Intervenção
Rápida morreram em resultado da
confrontação armada entre as
Forças de Defesa e Segurança
(FDS) e os homens da Renamo
que procuram, a todo o custo,
reactivar a base provincial de
Inhambane, localizada no distrito
de Homoine, mais concretamente
em Pembe. A confrontação iniciou
pela madrugada desta terça-feira
nos povoados de Catine e
Nhamungue, quando, tal como se
previa, a Força de Intervenção
Rápida assaltou o aquartelamento

Conflito armando não declarado já está nas 3 regiões do país

Seis agentes da FIR mortos e oito feridos
no assalto à base da Renamo

- o mediamediamediamediamediaFAX confirmou igualmente a morte de 2 civis e acredita-se que também haja baixas do lado da Renamo
FIR, tendo algumas  partido na sede do distrito
de Homoine transportando militares para as
zonas de confrontação.

O cenário nas zonas de confrontação é
descrito como simplesmente desoladora e ao
longo das ruas arenosas e caminhos pessoas
pediam socorro a viaturas no sentido de serem
transportadas para a vila de Homoine. As que
não conseguem meios circulantes preferem
mesmo iniciar caminhada até onde poderem
caminhar. Das zonas de confrontação até a
vila são cerca de 30 quilómetros. O pior cenário
verifica-se na vila de Homoíne onde as
pessoas chegam a cada instante mas não tem
ideia de onde vão dormir e o que vão comer.
(Eugénio Arão, em Homoine)

dos homens armados da Renamo. Na verdade,
os homens armados da Renamo estavam já de
sobre aviso facto que criou uma situação de
verdadeira confrontação armada, tendo os tiros
se ouvido até as primeiras horas da manhã desta
terça-feira.

Além dos seis agentes da FIR mortos, o
mediamediamediamediamediaFAX confirmou igualmente que outros
8 agentes feridos deram entrada no Hospital
Rural de Chicuque, localizada no distrito da
Maxixe. Ainda na região de Catine, o mediamediamediamediamediaFAX
confirmou que duas pessoas civis foram alve-
jadas mortalmente pelo intenso tiroteio que
caracterizou a noite e as primeiras de ontem no
distrito de Homoine.Três ambulâncias estive-
ram nas operações de socorro aos agentes da
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Principais Câmbios MZN
 em 07 de Janeiro de 2014

Moeda     Compra     Venda
 ZAR/MT        2,77           2,83
  USD/MT     29,50         30,10
 GBP/MT      48,37         49,35
EUR/MT       40,20         41,02
 ZAR/MT        2,93           2,99  Fonte:
Nota: Cotações válidas apenas para
montantes inferiores ao contravalor de
5.000 USD (cinco mil dólares americanos)
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ABom ambiente, sala requintada e muito mais...
Consumo mínimo obrigatório p/p - 300,00mt

(No Recinto da Escola Náutica)
Reservas pelo tel:21301408, 843053209, Fax:21327691

E-mail: maputowaterfront@tdm.co.mz
Site: www.maputowaterfront.net C
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*JAZZ  RIGOROSO/ 4ª feira com  das 19H30 às 22H
*Esta sexta-feira, TROPICAL com

 Os Carolas das 18H00 às  22:00H

 pratos de segunda à domingopratos de segunda à domingopratos de segunda à domingopratos de segunda à domingopratos de segunda à domingo
Almoço - Buffet - LunchAlmoço - Buffet - LunchAlmoço - Buffet - LunchAlmoço - Buffet - LunchAlmoço - Buffet - Lunch

12h30 – 15h00,  500Mt p/p12h30 – 15h00,  500Mt p/p12h30 – 15h00,  500Mt p/p12h30 – 15h00,  500Mt p/p12h30 – 15h00,  500Mt p/p

08 de Janeiro -  Salada de grão de bico e tomate, Salada Mista,
Guisado de Caneiro, Panela do pescador, Arroz picante, Batata no forno

concretamente no povoado de Nhamungue.
Desde o início dissemos, citando fontes
concretas contactadas em Homoine, que
homens armados da Renamo estavam a
reagrupar-se na base e nas redondezas da
base sem, contudo, fazer mal às popula-
ções locais. Dissemos ainda, através das
notícias que vemos publicando e citando
fontes daquele distrito, que a ideia dos
homens da Renamo é dar uma imagem de
estarem a ocupar todo o território nacional,
tendo em conta a sua presença já confir-
mada nas matas de Manica, Nampula,
Sofala e agora em Inhambane, ocupando,
deste modo, as regiões norte, centro e sul.

Dissemos ainda que os homens
armados da Renamo tinham lançado um
aviso segundo o qual iriam responder a
altura a qualquer “provocação” das For-
ças de Defesa e Segurança (FDS).

Nestas notícias tentamos buscar
confirmação em órgãos oficiais e autori-
zados, mas do administrador distrital e do
porta-voz do comando provincial da PRM
em Inhambane recebemos um absoluto
mutismo. Pior do que o mutismo, recebemos
insultos e hipotética lição de jornalismo, isto
na voz da comandante distrital da PRM em
Homoine, tudo porque no entender da digna
representante da autoridade máxima da
polícia naquele distrito, o mediamediamediamediamediaFAX esta-
va a inventar dados para agitar a população.

Apesar dos insultos, reportados em
devida hora, ficamos tranquilos porque,
para nós, o importante é que tínhamos

agido de acordo com as mais elemen-
tares normas de jornalismo: procurar e
confrontar as fontes, na abordagem de
determinado assunto.

Um dia depois, apareceu o porta-
voz da Polícia da República de Moçam-
bique, Delcir Mariquele, a tentar des-
mentir tudo que tinha sido tornado pú-
blico por “alguma imprensa

pela imprensa” em relação a tensa
situação que se vive em Homoine.

Ou seja, citando de memória o porta-
voz da polícia em Inhambane: “não temos
informação de homens armados. Cogita-
mos tratar-se de ladrões de gado que
querem agitar as populações para fica-
rem a roubar gado”. O porta-voz da polí-
cia desmentiu também que o posto policial
de Pembe andasse encerrado, apesar de a
população e os jornalistas terem passado
das instalações do posto policial várias
vezes e terem sido confrontados com
uma situação de abandono total. Aliás a
bandeira que devia estar hasteada no mas-
tro tinha sido removida em pleno dia. No
domingo não havia rasto de qualquer po-
lícia, pois tinham todos fugido junta-
mente com a população em busca de
refúgio na vila sede de Homoine.

Entretanto, o porta-voz da polícia
disse o posto policial não tinha encerrado.
A justificação e confirmação de que o posto
policial nunca esteve encerrado resumia-se
no facto de o  comando provincial estar a
receber, todos os dias, relatórios escritos
sobre as operações em Pembe, Homoine.
Aqui, o porta-voz tentou, de novo, disparar
contra os jornalistas como entidades que
estão a criar pânico nas populações.

Mas porque os jornalistas não se
guiam com base em acusações, continua-
mos dizendo que a situação em Pembe
(Homoine) estava a deteriorar-se na medi-
da em que a confrontação armada entre
agentes da FIR e os homens da Renamo
era uma questão de tempo.Porque contra
factos não há argumentos, esta terça-feira,
o Ministério da Defesa veio publicamente
dar-nos uma clara, total e completa razão.

Em conferencia de imprensa, o MDN
confirmou que de facto há homens arma-
dos em Homoine. E acrescentou o porta-
voz do Ministério da Defesa: Esses homens
querem reactivar a base provincial de Nha-
mungue. O Ministério da Defesa só não
sabe quantos homens são. Mas que são da
Renamo é um facto. O MDN acrescentou
que estava a “trabalhar” no sentido de con-
tinuar a proteger a integridade territorial.

A questão que a nós intriga e, de
certeza intriga a muita gente é: porquê o
governo faz tanto esforço para negar uma
verdade sobre a qual tinha todos os detalhes.
Porquê o governo foi tentando dizer que as
populações deviam ficar calmas e regressar
aos locais de residência, transformando
as populações “em carne para canhão”?

A que governo pertencem o adminis-
trador distrital de Homoine, João Barreto?
A que governo pertence a comandante
distrital da PRM de Homoine, Joana Mi-
lisse. A que governo/Estado pertence o
porta-voz da PRM de Inhambane, Delcir
Mariquele? É estranho e muito grave que
num mesmo governo apareçam informa-
ções tão contraditórias a este nível. A não
ser que cada representante do governo ou
do Estado tenha a sua agenda que nada
tem a ver com a agenda nacional. Ou então
são contradições resultantes de termos
políticos a tentarem ser técnicos e técni-
cos que querem ser políticos.

A deterioração da situação político
militar e a tentativa de desmentir o
indesmentível faz-nos acreditar que, como
já dissemos em outras ocasiões, o país
caminha a passos largos para o abismo.
Esta situação faz-nos lembrar os primór-
dios da guerra civil dos 16 anos em que
enquanto a Renamo avançava para vários
pontos do país, o governo dizia que eram
“ladrões de galinhas” que circulam por ai.
Hoje é o governo que vem dizer que são
“ladrões de gado” que circulam por ai, para
em menos de 24 horas vir que estava
equivocada, pois, trata-se, de facto, de
homens armados da Renamo.
 (fernando.mbanze@mediacooop.co.mz)
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(Maputo) Depois de vário desmentidos
oficiais, o Ministério da Defesa Nacional
(MDN) confirmou nesta terça-feira os
reagrupamentos de antigas milícias da Rena-
mo, no distrito de Homoíne, província de
Inhambane, alegadamente para levarem a ca-
bo campanhas de terror contra as populações
e desestabilizar o país. Numa conferência de
imprensa proferida pelo Director Nacional pa-
ra a Política da Defesa, Cristóvão Chume, a
Renamo está nos últimos meses a incrementar
as suas acções militares no terreno, precisamen-
te para levar avante a sua estratégia de “terror”.

“Confirmo existência de homens armados
da Renamo em Homoíne. A ideia é promover
uma pressão psicológica aos residentes e instalar
um clima de terror naquela região”, disse Chume.

De acordo com aquele oficial, a Renamo
está nos últimos meses a treinar os seus antigos

Presença de homens armados da Renamo em Homoine

Governo confirma o que tinha
dito que era boato

- Segundo as autoridades, Afonso Dhlakama ordenou o
treinamento de antigos guerrilheiros e recrutamento de

jovens para ingressar nas suas fileiras, para levar a cabo
campanhas de terror por forma a desestabilizar o país

guerrilheiros e a recrutar jovens, particularmente
nos distritos de  Homoíne e Gorongosa, precisa-
mente para levar a cabo as suas campanhas de terror.

“Eles estão a mudar o seu modus operan-
di orientando as suas acções contra civis e
bens económicos”, disse Chume, apontando os
ataques ao longo do troço Muxúnguè-Rio
Save, onde falou da abertura de uma cratera ao
longo de parte da EN1, como um dos exemplos.
   Segundo Chume, está também nos planos da
Renamo, a reactivação da sua antiga base militar em
Homoíne, facto que, entretanto, ainda não aconte-
ceu. O MDN diz ter como fontes que confirmam as
movimentações e intenções da Renamo, investiga-
ções e informações colhidas dos ex-combatentes
detidos (em número não revelado) e garante que
Afonso Dhlakama, cujo paradeiro continua desco-
nhecido, está pessoalmente no comando das operações.

Segundo Chume, por detrás das operações

em curso e em perspectiva, está uma
tentativa de obter ganhos políticos, fora da
mesa do diálogo oferecido pelo governo.

“Pelas nossas informações, a Renamo
está determinada a promover uma campanha
de terror, para se furtar do diálogo político e usar
do instrumento de terror, para pressionar o
governo a acolher as suas exigências”.

A fonte disse ainda que nos planos da
Renamo continua presente a ideia de divi-
dir o país, a partir do Rio Save, através
do recurso aos seus homens armados.

Novos ataques
    Informações colhidas de fontes no terreno dão
conta de ocorrência, nesta terça-feira, de mais
um ataque a uma coluna com escolta militar na
região do rio Ripembe, entre Save e Muxúnguè.

O MDN não confirmou nenhuma
das duas ocorrências e prometeu
informações a respeito, oportunamente.

Enquanto isso, informações seguras
indicam que os reforços das Forças de Intervenção
Rápidas destacadas, particularmente para
Homoíne, chegaram na noite de segunda-feira
na cidade da Maxixe, de onde seguiriam para o
novo centro da tensão (Homoine).Entretanto, a
Renamo anunciou para esta quarta-feira, a rea-
lização de uma conferência de imprensa para falar
do que chama de “presença de seguranças da
Renamo” no distrito de Homoíne.(W. Mapote)
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(Maputo) A polícia moçambicana
negou nesta terça-feira ter qualquer
conhecimento sobre a detenção do Tenente
Coronel Francis Gakwerere, um oficial do
exército da República do Ruanda, indicia-
do pelo assassinato do antigo chefe da se-
creta daquele país, ocorrido há duas se-
manas na vizinha África do Sul.
 Segundo informações veiculadas pela im-
prensa internacional, citando fontes oficiais
de Kigali, a capital ruandesa, Gakwerere e
outros três indivíduos, cujos nomes não
foram avançados, foi detido nesta semana
em Maputo, numa operação que envolveu
a polícia moçambicana, seguindo pistas
fornecidas pela contraparte sul-africana.
    Questionado sobre estas informações, o
porta-voz do Comando Geral da Polícia da
República (Pedro Cossa) disse nesta terça-
feira, desconhecer a detenção.
   “Não tenho nenhum conhecimento sobre
esse assunto” disse Cossa, de forma perem-
ptória.Outras autoridades policiais parale-

Assassinos do antigo chefe da secreta ruandesa

PRM nega conhecimento
da detenção dos assassinos

- Segundo informações de fontes oficiais de Kigali e Pretória, o indiciado é o
Tenente Coronel Francis Gakwerere e mais três indivíduos, indiciados de

envolvimento directo no homicídio, registado há duas semanas na África do Sul
lamente contactadas pelo mediamediamediamediamediaFAX, também
disseram desconhecer o assunto, contudo,
informações provenientes de fontes policiais,
quer da África do Sul, quer do Ruanda, dão
como certa a detenção, precisamente na
capital moçambicana.
   De acordo com fontes credíveis, esta não éa pri-
meira vez que o coronel Gakwerere é detido, em
conexão com alegado envolvimento em actos cri-
minais. Em 2010 aquele oficial foi detido acu-
sado de envolvimento na tentativa do assassi-
nato do General Kayumba Nyamwasa, mas
acabou sendo libertado já em tribunal, por
insuficiência de provas.Apesar da sua liberta-
ção, o seu nome sempre foi mencionado por
um dos condenados, como sendo um dos
actores por detrás da tentativa do homicídio.

Segundo apuramos, a justiça sul-afri-
cana, país onde ocorreu o assassinato do
antigo chefe da secreta ruandesa, Coronel
Patrick Karegeya, querem que os indiciados
sejam deportados para Pretória, para serem
ouvidos em conexão com o caso.(W. Mapote)

 (Maputo) As autoridades moçam-
bicanas mostraram -se agastadas
com o alto índice de acidentes de
viação ocorridos durante a semana
da festa de transição do ano de 2013
para 2014.

A polícia da República de
Moçambique (PRM) diz que apesar
de a semana ter-se mostrado calma
em termos da onda de criminali-
dade, o alto índice de acidentes
manchou as festividades do fim do
ano.

Segundo dados existentes, só de
28 de Dezembro a três de Fevereiro,
pelo menos 37 pessoas perderam a
vida e outras 101 contraíram feri-
mentos, entre graves e ligeiros, na
sequência de 54 acidentes de viação
registados durante este período.

As 37 pessoas perderam a vida
nos locais do acidente. Dos 101
indivíduos que contraíram ferimentos,
55 foram graves e 46 ligeiros,
avançando -se a hipótese de o nume-
ro de vitimas mortais ter aumentado
com forme a gravidade das lesões.

Durante esse período, no âmbi-
to do plano viagem segura, a Policia
da República de Moçambique,
fiscalizou um total de 28.738 viaturas
e impôs multa a 12.938 condutores e
aprendeu 82 viaturas, 96 cartas de
condução 41 livretes.(E. Conzo)

Na semana de transição
 do ano

Acidentes de
viação mataram

37 pessoas e
feriram outras 101

minerais, infra-estruturas, logísticas,
ener-gia e indústria e tem como principal
objectivo, promover as oportunidades
existentes no país e atrair parcerias entre
os empresários dos dois países.
   Refira-se que a primeira visita oficial do
chefe do governo nipónico terá lugar de 11
a13 do mês em curso e é a primeira de um
alto dirigente daquele país a Moçambique.(R)

Empresários de Moçambique e
Japão em Fórum empresarial

 (Maputo) A Confederação das Associa-
ções Económicas de Moçambique (CTA)
promove no próximo domingo, um Fó-
rum empresarial entre Moçambique e o
Japão, inserido no quadro da visita do
Primeiro Ministro Nipónico, Shinzo Abe.

O fórum vai contar com a presença
de cerca de 50 empresários japoneses,
com interesses nas áreas de recursos

(Maputo) Um pai tentou matar o
próprio filho de apenas três meses de vida e
depois tentou suicídio. O crime deu-se na
manhã da quinta -feira da semana passada no
bairro de Magoanine, subúrbios de Maputo.

Venâncio, tal como foi identificado
o jovem de 19 anos de idade , teria desferido
golpes com socos,  em seu próprio filho,
Leorando, três meses de vida e depois
teria tentado suicídio.

“Populares disseram que ele consu-
miu bebidas alcoólicas antes de cometer o
crime”, contam as autoridades policiais.

Até ao momento, nem os familiares
nem a polícia sabem o que teria motivado
o pai a matar  o filho. Sabe-se, no entanto,
que o indiciado depois de matar o menor
tentou ingerir algumas substâncias tóxi-
cas, na tentativa de suicidar-se.
   Um outro caso semelhante foi registado
na mesma semana em Homoine, na província
de Inhambane. Naquela região, uma senhora

Na cidade de Maputo

Pai mata filho de três meses
e depois tenta se suicidar

identificada apenas por Luísa, foi detida pelas
autoridades policiais locais, indiciada no crime de
infanticida. A senhora, de  32 anos de idade,  é
acusada de ter morta sua filha de apenas 10 dias de
vida. Também não se sabe as motivações do crime.

Os dois indiciados vão responder por
crime de homicídio voluntário qualificado.
(Eduardo Conzo)


