
Esta situação aconteceu em quase Nampula, norte do país, devido à Uma situação similar ocorreu na 
todos os círculos eleitorais do país, alegada falha do Secretariado província central de Tete, onde os 
mas analistas políticos, afirmaram Técnico de Administração Eleitoral membros da Missão de Observação 
que apesar de a situação ter um (STAE) na sua acreditação. Eleitoral da União Europeia (MOE-UE) 
constrangido os cidadãos que se 
viram impedidos de participar no acto 
de votação para eleger os futuros 
dirigentes do país, não coloca em 
causa o processo eleitoral.
C e r c a  d e  11  m i l h õ e s  d e  
moçambicanos fizeram-se ontem às 
urnas para votarem naquelas que são 
as V eleições presidências e 
legislativas, assim como segundas 
das assembleias provinciais.
Para além da falta de alguns nomes 
nos cadernos eleitorais, dezenas de 
assembleias de voto permaneceram 
fechadas, o que causou igualmente, 
frustração aos cidadãos que ficaram 
com o desejo de votar gorado.
Isto aconteceu no centro e norte do 
país, segundo relatos da Associação 
dos Parlamentares Europeus 
(AWEPA) e do Centro de Integridade 
Pública (CIP).
Outro entrave registado foi o 
impedimento de mais de 400 
membros do Observatório Eleitoral 
(OE), de exercer a sua actividade em 

Trata-se de uma central de mais-valia, pois contribuirá para a 
esterilização reabilitada e equipada melhoria de qualidade na prestação de 
com padrões internacionalmente cuidados, com um forte impacto no 
aceites instalado no Hospital Central controlo de infecções.
de Maputo (HCM) e que funciona “Ela vai aumentar a segurança dos 
desde terça-feira desta semana. pacientes e do pessoal da Saúde, daí 
A Central de Esterilização que foi que constitui um grande ganho para 
inaugurada pelo ministro da Saúde, nós e para os doentes, sobretudo”, 
Alexandre Manguele, está equipada disse Manguele.
com tecnologia para melhor A central de esterilização é uma 
responder  às  necess idades  unidade orgânica funcional de apoio 
prementes. clínico vital para o funcionamento do 
De acordo com Alexandre Manguele, Hospital Central do Maputo.
a entrada em funcionamento Importa referei que ainda no quadro 
daquela a unidade constitui uma 
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Assinaturas mensais - Ordinária 750,00MT - Institucional 1.400,00MT -  Embaixadas e ONG’s estrangeiras 1.600,00MT
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Centenas de eleitores viram a sua pretensão de exercer o seu dever cívico (votar), frustrado em virtude 
de os seus nomes não constarem das listas das Assembleias de voto.

O Ministério da Saúde (MISAU) investiu nos últimos meses cerca de 40 
milhões de meticais na reabilitação e modernização da central de 
esterilização da maior e mais antiga unidade sanitária do país, com vista a 
melhorar cada vez mais a segurança do pessoal clínico assim como dos 
próprios pacientes contra infecções acidentais.

Publicidade

  MISAU investe 40 milhões de meticais na segurança sanitária      

     
 
 
 

Devido a falta de nomes nos cadernos eleitorais         

( Cont. pág.2)

 
 

Construção de central de esterilização

    
 
 

( Cont. pág.3)

        Centenas de eleitores impedidos de votar         
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Algumas entidades empregadoras e patronais que tinham descontado dinheiro nos salários dos seus 
trabalhadores e não encaminhado ao Instituto Nacional da Segurança Social (INSS), na Província de Sofala, centro 
do país, já procederam à regularização da situação, em Agosto último, através da canalização dos respectivos 
montantes ao sistema, após acções de fiscalização levadas a cabo pela Inspecção-Geral do Trabalho.

  Empresas de Sofala devolvem mais de 5 milhões MT do INSS      

foram interditos de trabalhar. A fiscalizarem a votação, o porta-voz a de disputa que as catracterizou 
decisão resulta de uma alegada falta Comissão Nacional de Eleições durante a campanha.
de car imbo nas respect ivas (CNE), justificou que a situação se O processo de votação contou pela 
credenciais. deveu ao atraso dos partidos no envio primeira vez na história de eleições em 
"Igualmente, houve registo de dos nomes dos seus delegados. Moçambique com 2.500 observadores 
demora na atribuição de credenciais As presentes eleições que têm como nacionais e internacionai.  
aos delegados de candidatura dos principais actores políticos a Frelimo, Nestas V eleições gerais e as 
partidos políticos, atrasos na cujo candidato presidencial é Filipe segundas para as assembleias 
alocação de materiais, como urnas e Nyusi, a Renamo-Afonso Dhlakama e provinciais, 30 coligações e partidos 
de  mon tagem das  p róp r i as  o Movimento Democrático de políticos disputam os 250 assentos da 
assembleias de voto", refere o Moçambique (MDM), tiveram uma 

Assembleia da República e 811 boletim da AWEPA e do CIP. adesão satisfatória às urnas e 
membros das 10 assembleias Sobre a não acreditação dos p r o m e t e m  t e r  r e s u l t a d o s  
provinciais.                     (PC)membros dos par t idos  para  supreendentes, devido ao alto nível 

No total, foram devolvidos mais de d a s  r e s p e c t i v a s  e n t i d a d e s  em conta o futuro social dos 
trabalhadores e dos seus dependentes, cinco milhões e setecentos mil empregadoras e patronais sobre a 
tanto na actual fase activa profissional, meticais (5.700.000,00 Mt), durante o importância de se inscrevem no 
como após a reforma.mês, enquanto outras empresas sistema de segurança social, tendo 

devedoras interpeladas solicitaram 
acordos com a Delegação Provincial 
do INSS visando a amortização das 
suas dívidas, de forma faseada, facto 
que tem resultado na recuperação de 
outros montantes em dívida, nos 
últimos dias.
Quanto a novos ingressos no 
sistema, a Província de Sofala 
inscreveu, durante Agosto passado, 
um total de 57 contribuintes, 
resultando na entrada consequente 
de 1.870 novos beneficiários 
(trabalhadores). 
O facto resultou da realização de um 
total de 20 palestras, em algumas 
empresas da Província, destinadas à 
sensibilização dos trabalhadores e 

O Conselho de Ministros aprovou a Moçambique).
resolução que autoriza a negociação ”O empreendimento de Chemba visa a 
do empreendimento de construção produção e venda de energia eléctrica, 
da hidro-eléctrica de Chemba ao com a potência nominal máxima de até 
longo do rio Zambeze, que vai gerar 1000 mw, entre as províncias de 
até 1.000 megawatts. Sofala e Tete, ao longo do rio 
O empreendimento, segundo o Zambeze. O mesmo irá assegurar a 
porta-voz do governo, Henrique disponibilidade de energia para suprir 
Banze, é uma parceria público- as necessidades de electricidade nas 
privada, envolvendo a empresa regiões centro e norte do país, 
p ú b l i c a  E l e c t r i c i d a d e  d e  incluindo o atendimento a previsões 
Moçambique (EDM) e a Sociedade de crescimento nesses locais”,” 
de capitais privados nacionais explicou Henrique Banze.
Sheza (Sociedade hidroeléctrica de 

 Governo autoriza construção da hidro-eléctrica de Chemba       



das suas acções com vista a prestar apenas os serviços de equipe multidisciplinar de decisão 
melhorar o acesso a cuidados de quimioterapia e cirurgia. Para os terapêutica composta por médicos 
s a ú d e  p a r a  a s  f a m í l i a s  exames de radioterapia os pacientes radioterapêuticos, oncologistas 
moçambicanas, o MISAU está a são transferidos para a vizinha África cirurgiões e radiologistas.
investir na construção da unidade de do Sul. “Neste momento temos dois técnicos 
Radioterapia na mesma unidade Riduen Ismael explicou que depois de de radioterapia já disponíveis, mas 
hospitalar. o projecto estar implementado, cada com este projecto vamos tratar 300 
A iniciativa visa essencialmente paciente será avaliado por uma doentes por ano”, disse Ismael.
tornar o tratamento do cancro mais 
eficaz, e a radioterapia que é pela 
primeira vez introduzida no Serviço 
Nacional  de Saúde é mui to 
importante para o efeito.
 O lançamento da primeira pedra para 
a construção da infra-estrutura foi 
efectuado pela esposa do Presidente 
da República, Maria da Luz Guebuza 
e  p r e v é - s e  q u e  e n t r e  e m  
funcionamento a partir do segundo 
semestre do próximo ano.
Intervindo na ocasião, Maria da Luz, 
disse que a disponibilidade do serviço 
coloca o país em condições de 
p r o m o v e r  o  t r a t a m e n t o  
multidisciplinar do cancro, garantir 
uma taxa de controlo da doença 
muito superior e elevar alta qualidade 
de v ida,  espec ia lmente das 
mulheres.
“É nossa obrigação garantir um futuro 
melhor para as gerações vindouras, 
promovendo mais serviços de 
prevenção e cuidados de tratamento 
d o  c a n c r o . C o m  o  p r o j e c t o  
completaremos o pacote integrado 
oferecidos aos doentes oncológicos, 
um pacote semelhante ao que é 
oferecido em qualquer parte do 
mundo”, disse, Maria da Luz.
Por sua vez, o chefe dos serviços de 
Radioterapia, Riduen Ismael, o país 
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MISAU investe 40 milhões de meticais na segurança sanitária 
 
    
 
 

Construção de central de esterilização 
 
    
 
 

Esta irregularidade tem sido mereceram multas imediatas, por as 
detectada de forma sistemática em devidas entidades empregadoras 
algumas empresas daquela região terem-se mostrado reincidentes, 
do norte do país, em violação da enquanto outras 6 empresas, com 
legislação laboral em vigor no país, casos considerados não graves, 
para o caso vertente a Lei do r e c e b e r a m  a d v e r t ê n c i a s ,  n a  
Trabalho (Lei nº23/2007, de 1 de perspect iva de corr ig i rem as 
Agosto), bem como dos demais irregularidades detectadas pelas 
instrumentos legais sobre a matéria, brigadas da IGT, incluindo outras duas 
como é o caso da Lei de Protecção que foram corrigidas imediatamente.
Social. No período foram inspeccionados 84 
Durante as acções de fiscalização do trabalhadores, de diversos ramos de 
cumprimento da legislação laboral, actividades, para além de interacção 
levadas a cabo pela IGT em 10 com 47 trabalhadores, através de duas 
estabelecimentos do Niassa, de 6 a 9 palestras, em que se incidiu na 
de Outubro corrente, a falta de clarificação sobre a obrigatoriedade 
contratos de trabalho voltou a ser legal e as vantagens das contribuições 
detectada, bem como o plano de para a segurança social, através do 
férias para os trabalhadores, INSS, bem como sobre a necessidade 
incluindo a falta de relações dos contabilistas e guarda-livros 
nominais e de actualização das colaborarem na sensibilização das 
pastas dos processos individuais dos respectivas entidades empregadoras 
trabalhadores. ou patronais no sentido de pagarem as 
Dois casos considerados graves dívidas contraídas.

A Inspecção-Geral do Trabalho (IGT) voltou a alertar a algumas empresas da 
Província de Niassa sobre as consequências resultantes da reincidência no 
emprego de trabalhadores sem nenhum vínculo contratual entre as duas 
partes, mais concretamente entre a entidade empregadora ou patronal e o 
trabalhador.

 
 

Autuadas empresas sem contratos com trabalhadores em Niassa

    
 
 

 
 

MB Consulting e Escola Internacional de Maputo apoiam Escola Primaria de Inhagóia

    
 
 

AMB Consulting, uma conceituada empresa moçambicana que actua na área de Consultoria, há sensivelmente 
4 anos e a Escola Internacional de Maputo juntaram esforços, semna finda, para levar a cabo uma ação de 
responsabilidade social, tendo como beneficiário a Escola Primaria de Inhagóia B. ( Cont. pág.4)



A Escola Primaria de Inhagóia B, que envo l v i da  em ac t i v i dades  de  trabalhos de alta qualidade que ajudam a 
alberga por volta de 2000 crianças, foi responsabilidade social e apoio as gerar valor acrescentado nas suas 
identificada pela Direção de Educação, camadas sociais menos favorecidas e actividades e projectos.
aquando do encontro havido entre esta sendo a área de ensino crucial para o Tem como proprietária MariamUmarji, 
Instituição e a Escola Internacional de desenvolvimento do País, esta juntou- cidada Þ moca̧mbicana, reconhecida 
Maputo. se à Escola Internacional nesta como especialista de nivì el internacional 
Esta Escola, à semelhança de muitas iniciativa e irá doar um valor de 30,000 na arì ea da GestaoÞ  de Financa̧sPubì licas. 
outras escolas do País, não oferece, no MT (Trinta Mil Meticais), que será usado Ela ja ì trabalhou no sector pubì lico e 
momento, as condições necessárias para a compra e obtenção de material privado em Moca̧mbique, Portugal e 
para um ensino saudável e possui diverso para o apetrechamento das Reino Unido. Como resultado do seu 
muitas necessidades de equipamento, salas de aulas. trabalho, ela e ì uma consultora 
principalmente a nível das salas de Este é apenas o início de uma serie de r e s p e i t a d a  n a  a ì r e a  d e  
aula. ações de responsabilidade social que a Administraca̧ ÞoPu ìblicamoca̧mbicana e 
O projecto, advindo de uma iniciativa de MB Consulting pretende levar a cabo, a tambe ìm entre os Parceiros de 
um grupo recém-criado de estudantes nível do mercado nacional. Desenvolvimento que trabalham no paisì .
da Escola In ternac ional ,  v isa MB Consulting, Lda. e ì uma empresa A equipa, individual e colectivamente, 
essencialmente desenvolver um 100% moca̧mbicana especializada na tem uma ampla e solì idaexperien̂cia no 
sentimento de responsabilidade social prestaca̧oÞ  de servico̧s de consultoria, uso do PEFA (Despesas Pubì licas e 
e compaixão no seio dos seus ass is te n̂c ia te ìcn ica ,  fo rmac a̧ Þo,  Responsabilidade Financeira) e tem 
estudantes, que possibilite ações de desenvolvimento de sector privado, aplicado com sucesso a metodologia a 
apoio aos menos privilegiados. gestaoÞ  de projectos e servico̧s de apoio nivì el nacional, provincial e sectorial. A 
O referido apoio àEscola Primaria de a Ì sociedade civil. Possui ainda uma equipa tem um forte conhecimento da 
Inhagó ia  B  i rá  basear -se  no  vocaca̧ Þo especial nas a ìreas de metodologia e experien̂cia na sua 
apetrechamento total de duas salas de Planificaca̧oÞ Estrategì ica e GestaoÞ  de aplicaca̧oÞ  e esta ì incluidì a na Comunidade 
aulas. Para o efeito serádoado, por Financa̧sPubì licas. de Pra ìtica PEFA e na Lista de 
parte da Escola Internacional, carteiras A empresa e ì composta por um grupo de Consultores do Secretariado de PEFA.
que poderão albergar um total de 2 a 3 consultores, jovens experientes, 
alunos, cada uma. d i n a m̂ i c o s  e  r e s p o n s i v o s  a Ì s  
Sendo a MB Consulting uma empresa necessidades de cada Cliente/Projecto 
que pretende estar cada vez mais dedicados a entregar aos seus clientes 
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 Voos charter, voos vip, 
viagens turísticas, 

fotografia e filmagens, 
contagem de animais e 

captura, partilha de 
segurança, fiscalização 

aérea, entre outros.

 Aeroporto Internacional de Maputo

Tel +258 21 466 100 - Fax +258 
21466099 - Cel: 823976100   
helicapital@tvcabo.co.mz, 

www.capitalairsa.com  
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Cidadão flagrado com urnas na Beira

    
 
 

Um cidadão, cuja identidade ainda não foi revelada está detino na segunda 
esquadra da PRM na cidade da Beira, por ter sido flagrado na posse de seis urnas 
vazias no posto de votação da Munhava.
O cidadão, que foi descoberto por populares, alega ser um funcionário do STAE 
provincial, que tinha a missão de fazer a distribuição de material pelos postos de 
votação.
Entretanto, o STAE ao nível da Cidade da Beira, diz que o mesmo não foi 
acreditado para trabalhar naquela região e não consta na lista do pessoal 
operativo destacado para estas eleições.

MMVS LEVAM PASTAS PARA AS ASSEMBLEIAS
Em Dondo há reporte de que alguns membros das mesas de votação (MMVs) 
que carregaram suas pastas para a assembleia, numa clara violação ao código 
de conduta interno da STAE/CNE.

 
 

MB Consulting e Escola Internacional de Maputo apoiam Escola Primaria de Inhagóia

    
 
 

No distrito de Tsangano, em Tete, boletins de voto foram vandalizados e 
queimados, por membros da Renamo, em assembleias de voto localizadas 
em três escolas, segundo relatos da Associação dos Parlamentares 
Europeus (AWEPA) e do Centro de Integridade Pública (CIP).

Esta situação, que ocorreu nas EPC de Reporta-se que, em Gumbacere, uma 
Chicabula- Diwa, EPC de Chiandame e agente da PRM fugiu e abandonou a uma 
EPC de Gumbacere, deve-se ao facto arma (AKM), que se encontra na posse 
de alegadamente as urnas colocadas dos membros da Renamo.
nas assembleia de voto terem sido Ate ao fim da manhã estas escolas, 
guaradas em casa dos líderes encont ravam-se comple tamente  
comunitários, onde foram enchidas de abandonadas. 
boletins previamente preenchidos. Uma situação similar ocorreu na EP1 de 
Na sequência, houve o registo de dois Tsuende, localizada, entre Moatize, perto 
feridos na EP1 de Gumbacere, e do limite com o distrito de Tsangano, e 
detenção de 11 pessoas, das quais 5 nas proximidades da fronteira com o 
de Chicambula e 6 de Chiandame. Malawi.

 
 

Boletins destruídos em Tsangano

    
 
 



Chissano disse que quem não estiver num ambiente de festa, calmo e votou na Escola Secundária da 
satisfeito com os resultados deverá ordeiro. Polana, acompanhado da sua esposa 
recorrer ao Tribunal Constitucional O l íder  da Renamo, Afonso e dois dos seus filhos, manifestou-se 
onde fará a queixa sem recurso a Dhlakama, que votou na Escola confiante na sua vitória, bem como na 
desordem nem violência. Secundária da Polana, em Maputo, vitória do seu partido.
"Eu já votei e estou feliz de ver que há acompanhado por quadros do seu "Acredito na vitória, viram o trabalho 
ordem neste processo, que essa partido, disse tratar-se de um que fizemos. O resultado vai ser a 
ordem continue até ao fim das momento de grande expectativa e favor do candidato do povo e do seu 
e le ições  e  no  p rocesso  de  que iria aguardar com serenidade o partido", disse, acrescetando "Penso 
proclamação dos resultados para que processo de contagem e divulgação que tivemos um bom trabalho, e o 
a  f e s t a  s e j a  d e  t o d o s  o s  dos resultados da votação. resultado positivo que esperamos será 
moçambicanos", acrescentou o "Vamos ver. A nova lei, desta vez, pelo deste candidato que estão a ouvir. Eu e 
presidente, apelando para que todos menos, cria um pouco de diferença o meu partido trabalhamos para isso". 
os eleitores afluísem as mesas de em relação aos processos do O candidato disse sentir-se orgulhoso 
voto para que estejam certos que o passado. Não podemos esquecer que e bastante satisfeito por ter votado 
candidato e o partido que vencer estamos no Continente Africano e na para o futuro do país, sublinhando que 
representam a vontade do povo África Austral. Mas acredito que algo a votação constitui um momento de 
moçambicano. de especial, pela primeira vez neste grande orgulho e alegria para ele, 
Entretanto,  o Presidente da país, pode contentar não só a porque poderá liderar o país através 
República, Armando Guebuza, o Dhlakama mas a todo os eleitores", da decisão saída do escrutínio.
primeiro eleitor a votar no país, disse, apelando aos milhares de Nyusi aproveitou a ocasião para apelar 
afirmou momentos após exercer o elei tores moçambicanos para a todos os moçambicanos para 
seu direito cívico de votar, que a afluírem às assembleias de voto, para votarem pelo futuro do país, de forma 
votação é um momento de festa, em decidirem sobre a liderança do país ordeira e pacífica e também a aderirem 
que fazemos a nossa escolha. n o s  p r ó x i m o s  c i n c o  a n o s . a cada dia a um projecto que se torna 
"E sendo um momento de festa, Dhlakama apelou em particular aos exemplo de democracia. 
devemos fazer de tudo para que esta jovens que, durante os 45 dias de "Quero pedir aos moçambicanos a 
festa não seja manchada, para que campanha eleitoral, estiveram nos aderir a este projecto de decisão do 
não haja violência, para que a festa variados momentos de “caça ao voto” futuro desta nação que está, a cada 
se realize de modo agradável para os para evitarem ao máximo que a dia, a torna-se exemplo do exercício 
24 milhões de moçambicanos", votação seja um momento de da democracia",  disse Nyusi.  
disse. violência. Estas são as quintas eleições gerais 
Armando Guebuza, que chegou na "Apelo a não-violência durante a do país e as segundas para as 
Escola Secundária Josina Machel, votação porque a emoção é maior assembleias provinciais. Para o 
em Maputo, na companhia da sua sobretudo entre os jovens, sublinhou parlamento os partidos disputam um 
esposa, Maria da Luz, disse que se Dhlakama, anotando que depois de total de 250 assentos. Actualmente, a 
sentia feliz por ter exercido o seu exercer o direito de eleger e ser eleito, Frelimo possui 191 assentos, a 
direito de votar, tendo na ocasião os jovens podem regressar a casa ou Renamo conta com 51 assentos e o 
apelado a todos os moçambicanos ao posto de trabalho. M D M  a p e n a s  o i t o  l u g a r e s .
com cartão de eleitor a dirigirem-se Por sua vez, o candidato presidencial Daviz Simango, candidato do 
em massa às urnas para votarem da Frelimo, Filipe Nyusi, que também 
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O ex-presidente moçambicano, Joaquim Chissano, falando a imprensa depois de exercer o seu direito de voto na 
Escola Secundária da Polana, cidade de Maputo, apelou aos cadidatos da oposição para aceitarem os resultados 
do escrutínio que decorreu esta quarta-feira em todo o país.

( Cont. pág.6)

Eleições Gerais: Chissano apela aceitação dos resultados 
 
    
 
 



Os investidores não demoraram em Nacala, estendendo-se por três p r o j e t o s  c o m o  u s u r p a ç õ e s  
impor os seus interesses no país províncias e afetando 19 distritos, incontestáveis de recursos integradas 
depois de duas décadas de relativa para monoculturas tais como a soja numa mais abrangente projeto 
estabilidade, na sequência de uma para exportação. neocolonial em Moçambique e por 
guerra civil de 16 anos que se seguiu O ProSavana, à semelhança de toda a África.
à independência. outras negociações de terra "A ideia da criação de emprego em 
O estado moçambicano, sem meios associadas ao carvão e à extração de grande escala é um mito," afirmou 
financeiros, é tecnicamente o gás, é acompanhado de grandes Vicente Adriano, investigador da 
proprietário de toda a terra delimitada p r o m e s s a s  d e  c r e s c i m e n t o  União Nacional de Camponeses 
pelas suas fronteiras, oferecendo económico sob o signo de criação (UNAC), "O ponto principal é que estes 
arrendamentos renováveis até 99 massiva de emprego e de potencial projetos criam uma dependência no 
anos a governos estrangeiros e de exportação. seio da classe que tem sido 
multinacionais do agronegócio ou Porém, sub-repticiamente, os historicamente, e continua a ser, 
megaprojetos da indústria extrativa. investimentos arrasam, na maior negligenciada pelas políticas e os 
Um desses exemplos é o ProSavana, parte das vezes, as vidas e os meios planos de desenvolvimento do 
um projeto de desenvolvimento de de subsistência daqueles que governo." Na qualidade de movimento 
iniciativa japonesa e brasileira, com o dependem da agricultura familiar, da social, os membros da UNAC 
b e n e p l á c i t o  d o  g o v e r n o  pesca e da pastorícia – mais de 70% orgulham-se de ser um grupo 
moçambicano.  O ProSavana d a  p o p u l a ç ã o  n o  c a s o  d e  revolucionário. "A mobilização através 
canalizou terra no Corredor de Moçambique. Muitos apontam estes 
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Camponeses moçambicanos vs a grande corrida pela terra africana

Eleições Gerais: Chissano apela aceitação dos resultados 
 
    
 
 

M o v i m e n t o  D e m o c r á t i c o  d e  Por outro lado, disse estar orgulhoso fazerem mesmo. "É importante que 
Moçambique (MDM), votou na cidade por ter exercido esse direito todos nos votemos, porque, afinal, os 
da Beira, acompanhado pela sua constitucional e aconselhou a todos eleitores moçambicanos sairão a 
esposa e por um dos filhos. os compatriotas moçambicanos a ganhar, afirmou.                     (PC)
Na ocasião, afirmou que para ele o                                            
importante é que o processo seja 
transparente. "Queremos continuar a 
ter um Moçambique mais estável, 
com mais investimentos para todos", 
disse.
Simango acrescentou que no meio 
deste processo, o importante é que 
todos os votantes exerçam o seu 
direito de forma consciente e que o 
escrutínio decorra de forma honesta 
e transparente, "sem fraudes porque 
este é um momento de alegria de 
união e de consol idação da 
democracia para um Moçambique 
mais estável e com investimentos 
para o bem-estar de todos".

O processo de votação para eleição do novo Presidente da República, 
deputados para a Assembleia da República e membros das assembleia 
provinciais foi marcada enchentes em maioria das das assembleias.

Apesar de algumas falhas: 
 
    
 
 

Enchentes marcam dia da votação em maioria das assembleias 
 
    
 
 

Grande parte dos correspondentes cadernos, repartição de cadernos por 
do CIP reportam enchentes várias mesas. Igualmente, houve 
superiores a 100 eleitores nas registo de demora na atribuição de 
assembleia registadas nas primeiras credenciais aos delegados de 
horas, o que indica um afluxo candidatura dos partidos políticos, 
considerável. atrasos na alocação de materiais, 
Por  out ro  lado,  reg is tou-se como urnas e de montagem das 
morosidade no atendimento, devido próprias assembleias de voto.Todos 
à lentidão na identificação dos estes factores ditaram a demora na 
nomes dos eleitores, troca de abertura das mesas de voto.

Com um litoral vibrante que se estende por mais de 1,500 milhas ao longo do Oceano Índico, com um 
interior repleto de parques que podem rivalizar com Serengeti e uma cornucópia de recursos naturais – 
localizados essencialmente em terras utilizadas por comunidades rurais humildes – Moçambique tem 
atraído muita atenção nos últimos tempos enquanto um dos centros de investimento mais promissor de 
África e um destino em voga. 

mailto:Email:ecpalo@gmail.com


da  res is tênc ia  ge ra  fo rmas  deslocar pelo menos uma centena de transnacional de camponeses no 
alternativas de soberania política," famílias – mas com a ajuda de mundo, a Via Campesina tem 
acrescentou Adriano. membros organizadores da UNAC, organizações membro em 73 países – 
Foi neste espírito que a UNAC juntou Terra empreendeu procedimentos representando mais de 250 milhões de 
os seus organizadores principais e legais para tentar recuperar a terra. camponeses – que lutam para o 
camponeses vulneráveis de cada "Unidos como camponeses, temos de acesso a e o controlo da terra e dos 
uma das dez províncias em Maputo, resolver estes problemas por nós seus recursos. 
nos dias 1 e 2 de Outubro, para a sua m e s m o s ,  s e m  e s p e r a r  p o r  "A Via Campesina é uma ligação 
terceira conferência camponesa intervenção externa," afirmou àquilo que as pessoas querem, em 
anual internacional sobre terra. A Augusto Mafigo, o presidente da oposição à realidade muito diferente 
conferência foi o culminar de uma UNAC. As táticas do grupo de do que está a acontecer no terreno," 
série de encontros regionais camponeses – desde a agroecologia disse Renaldo Chingore, líder tanto da 
moçamb icanos ,  em que  os  para a soberania alimentar à reforma UNAC como da Via Campesina ao 
d e l e g a d o s  p a r t i l h a r a m  agrária – fundamentam-se em nível regional de África. Há dez anos, a 
p r e o c u p a ç õ e s  e  d i s c u t i r a m  educação política e intercâmbios de UNAC tornou-se o primeiro membro 
estratégias transversais como meios aprendizagem horizontal entre os africano da Via Campesina. Hoje em 
de oposição à usurpação de terra e seus membros, assim como com dia, desempenha um papel de relevo 
de recursos. outros movimentos africanos e no apoio ao seu crescimento regional 
"A nossa terra está a ser ocupada internacionais. A conferência tida na e global, numa época em que África se 
sem que sejamos consultados," semana passada contou com uma tornou uma prioridade para o 
part i lhou Helena Terra, uma apresentação do embaixador alargamento e a ampliação – devido 
camponesa do centro do país, uma venezuelano, representando um país em grande parte às usurpações de 
zona caracterizada pela produção que tem trabalhado em prol de uma terra e de recursos, tais como as que 
familiar de hortaliças e de grãos que reorientação radical do seu sistema t ê m  v i n d o  a  a c o n t e c e r  e m  
está agora a ser ameaçada por alimentar para servir a sua maioria Moçambique, redefinindo a norma.
culturas massivas de eucalipto e pobre. Outro exemplo consistiu numa Cont ra  es tas  po l í t i cas  e  as  
exploração de carvão de capital intervenção em conservação de probabilidades mais plausíveis, os 
estrangeiro nas áreas residenciais. sementes e transformação agrária do camponeses em toda a África estão 
Terra explicou que a água que, seu vizinho, o Fórum dos Pequenos determinados em agarrar-se – 
antigamente, era potável na sua Agricultores Orgânicos do Zimbabué literalmente – às raízes dos seus 
aldeia, está agora poluída pela (ZIMSOFF), com quem a UNAC antepassados. A experiência da 
atividade industrial e já não era trabalha estreitamente através da sua UNAC no campo moçambicano pode 
própria para o consumo. A água não é part icipação conjunta na Via providenciar um plano de jogo para se 
a sua única preocupação. Em 2015, Campesina. conseguir isso. (Salena Tramel 
novos projetos de carvão procuram Atualmente o maior movimento UNAC)
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Camponeses moçambicanos vs a grande corrida pela terra africana

 

 
    
 
 

Gala do BCI MMA divulga vencedores da edição de 2014

À semelhança das anteriores, a sonantes da música moçambicana os DJ's Elly Chuva e Paulo Alves, de 
edição deste ano do BCI MMA como Ardiles, Mr. Kuka, Mr. Bow, Angola, que vão proporcionar muita 
conhecerá momentos de muita Gabriela, Team Sabawana, Sweet euforia, e fazer da música um 
música e animação, com o início da Boys e Som do Índico. verdadeiro momento de festa.
gala marcado para as 21 horas, e que Estarão ainda presentes artistas Falando sobre o evento, o Director 
prosseguirá pela noite adentro, no e s t r a n g e i r o s  c o n v i d a d o s ,  Geral da DDB Moçambique, Vasco 
mesmo local. nomeadamente Cabo Snoop e Rocha, afirmou que “o valor do BCI 
O evento, que será transmitido em Gabriel Tchiema. A noite musical, MMA não está nos prémios mas na 
directo para todo o país, vai contar vulgo after party, será animada pelos participação, no trabalho e na 
com as performances de nomes DJ's Lady K e L'm K de Moçambique e 

Serão conhecidos, este sábado, na Praça da Independência, em Maputo, os vencedores da VI edição do BCI 
Mozambique Music Awards. 

Publicidade



Todos os concorrentes, excluindo Waka – os ' intelectuais '  – show com a sua conhecida canção 
Laveda, que conquistou o título de impressionou o público com o seu 'Ghost Mode' e regressaram ao palco 
Chefe da Casa após obter a melhor d e s e m p e n h o  e  c o n q u i s t o u  mais tarde com uma selecção das 
classificação junto do público no imunidade contra a nomeação esta suas melhores músicas. 
estúdio durante o show de talentos, semana. Infelizmente para Mira e Agora que os concorrentes provaram 
estavam sujeitos a eliminação esta Resa, membros do grupo, esse o sabor da realidade após uma 
semana. África votou, e uma vez que prémio surgiu tarde demais, embora semana de adaptação, as coisas vão 
doze concorrentes não conseguiram ofereça alguma margem de manobra tornar-se interessantes durante a 
obter um voto nacional, entrou em esta semana a Sheillah, Nhlanhla, segunda semana! Não se esqueça de 
vigor a regra de desempate. O Luis, Macky2, Trezagah, Mr. 265, prestar atenção ao Show de 
resultado final, verificado de modo Sipe, Idris, Ellah, Butterphly e M'am Nomeação de Segunda-feira (20:00 
independente pelos auditores Bea. CAT nos canais Afr icaMagic 
SizweNtsalubaGobodo, foi que Depois de ver como tinha decorrido a Showcase e Maisha Magic e 21:30 
Resa e Mira receberam menos apoio semana, IK chamou à atenção os CAT nos canais AfricaMagic Family, 
do continente, pelo que regressaram concorrentes. Após uma pausa AfricaMagic World na GOtv), - e 
a casa. dramática, IK revelou que Resa era a depois mude para o Canal 198 da 
Foi uma primeira semana bem primeira concorrente a ser eliminada DStv logo em seguida para ver o que 
agi tada, durante a qual  os do Big Brother Hotshots. Depois de o Big Brother tem na manga para os 
concorrentes ficaram a conhecer-se se despedir, Resa mostrou-se concorrentes nomeados.
melhor e iniciaram os seus primeiros serena quando se juntou a IK no Mantenha-se em contacto com o Big 
desafios. Ganharam a primeira palco, declarando estar “em paz” e Brother Hotshots nas redes sociais – 
tarefa promovendo os seus talentos afirmando que sentiria mais a falta de acompanhe o @bigbroafrica no 
de Hotshots por meio de cartazes e Sipe. Mas os concorrentes não Twit ter,  o @bigbro_afr ica no 
impressionando o Big Brother com estavam ainda seguros, já que IK Instagram e no Facebook em 
as suas capacidades. Formaram-se levou o público de volta à casa e facebook.com/bigbrotherafrica. O Big 
cliques, as primeiras brincadeiras informou os Hotshots que outra Brother Hot Shots é produzido pela 
causaram sensação e alguns pessoa iria ser imediatamente Endemol África do Sul.
concorrentes ficaram a conhecer-se eliminada. O nome de Mira foi o 
melhor. Mira deu beijos a Luís e a próximo a ser lido em voz alta, 
Nhlanhla na primeira festa e Idris e e n v i a n d o  d e s s e  m o d o  a  
Goitse juntaram-se praticamente moçambicana de regressso a casa. 
nessa altura, embora ajam agora Depois de verificar os pontos altos da 
com indiferença. sua representação no palco, Mira 
O s  c o n c o r r e n t e s  t a m b é m  admitiu que tinha travado amizade 
participaram na primeira Tarefa de com Luís durante a sua breve 
Extravagância. Laveda, Chefe da estadia, facto que não constituíu 
Casa, escolheu as duas equipas, surpresa visto que deixou o 
causando imediatamente discórdia namibiano em lágrimas depois de o 
quando pareceu que tinha feito ter abraçado e beijado ao sair da 
competir os 'artistas' contra os casa.
'intelectuais'. Como se verificou Phyno e Olamide, embaixadores 
posteriormente, a equipa Waka nigerianos do hip hop, iniciaram o 
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A zambiana Resa e a moçambicana Mira foram as primeiras concorrentes a serem eliminadas do Big Brother 
Hotshots no domingo dia 12 de Outubro, após uma primeira semana durante a qual os concorrentes envidaram 
todos os esforços para impressionar o continente africano com os seus talentos de Hotshots. 

 
 

Big Brother Hotshots:

    
 
 

 

 
    
 
 

Gala do BCI MMA divulga vencedores da edição de 2014
divulgação da música Moçambicana d e s e n v o l v i m e n t o  d a  m ú s i c a  compromisso que o BCI assume com 
feita por todos os artistas. Em nome Moçambicana é, só por si, objecto de muita honra e orgulho. O BCI MMA 
da organização, agradeço, do fundo admiração e do imenso respeito que mostra, anualmente, o melhor do que 
do coração, a todos os participantes temos pelos artistas.” se faz em termos de música, revelando 
e, sobretudo, encorajamos todos, a Por seu turno, o Director de Marketing e confirmando talentos, e nós, como 
não pararem por aqui, pois a criação do BCI, Rui Ilhéu, considera que Banco, identificamo-nos com este 
musical, a contribuição para o “apoiar a música “daqui” é um sucesso que Moçambique merece”.

 

 
Resa e Mira são as primeiras concorrentes a serem eliminadas

    
 
 

Seja assinante do Ponto Certo
82 5455565 - 84 4407342
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