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Ladrões roubam mala do 
governador de Inhambane

Dois ladrões, cujos nomes a Polícia 
da República de Moçambique (PRM) 
não quis revelar, roubaram, há dias, 
na casa de hospedes da direcção de 
Finanças, em Vilankulo, uma mala de 
cor preta, pertencente ao governador 
da província de Inhambane, Itai 
Francisco Meque, segundo indicam 
fontes do Diário Independente (DI).

A mala, segundo fontes do DI, 
continha diversos artigos de vestuário, a 
serem usados por Itai Meque, durante a 
sua visita de um dia ao acampamento 
juvenil, no distrito de Vilankulo.

Informações apuradas pelo DI muito distante, algures para as bandas do 
indicam que os ladrões da mala do bairro do aeroporto.
gove rnado r  t i ve r am t empo  de  “Um dos ladrões foi capturado no 
acompanhar os movimentos do pessoal bairro do aeroporto no último sábado”, 
do apoio. A viatura que transportava a disse fonte do DI para, depois, confirmar 
mala de Meque ficou imobilizada, ao fim que “recuperou-se a mala e não foi aberta 
da tarde da última sexta-feira, tendo os por eles”.
seus ocupantes se ocupado em Entretanto, para neutraliza este 
transportar outros bens para o interior da indivíduo, foi preciso deter a sua mulher, 
casa de hospedes da direcção das de forma a indicar o esconderijo do 
Finanças, situação que permitiu que os marido.
larápios se apoderassem da mala, Sobre este caso, não há nenhuma 
passava das 21horas. informação policial prestada à imprensa, 

Um agente do grupo de avanço pois que o comandante do distrito de 
efectuou buscas nas redondezas, durante Vilankulo, Francisco Machoco, não quis 
quatro horas, mas elas redundaram num avançar qualquer informação sobre o 
fracasso, porque a dupla encontrava-se assunto.                       António Zacarias 

II Congresso da 
FRELIMO “agita” Niassa

A passagem dos 40 anos da todas elas do Niassa, lhes foi adjudica-
realização do II Congresso da da a reabilitação  dos 182 quilómetros 
FRELIMO, em Matchedje, distrito de da estrada de Unango ao Rio Rovuma.
Sanga, na província do Niassa, entra 
na contagem decrescente, com o mês No distrito de Sanga, o administrador 
de Julho a espreitar. Depois de muito Ferreira Mahumane confirmou que há 
discurso político, é agora a vez de os toda uma vontade de ver os trabalhos 
empreiteiros mostrarem serviço, para concluídos a tempo e horas do grande 
salvarem a honra do convento. É assim evento politico nacional. Para ele, o 
que a cinco empresas de construção, principal problema reside na estrada 
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De Segunda a Sexta,
o seu jornal electrónico

Unango-Rio Rovuma, numa extensão de 182 muito barulho à volta da chefia do projecto do II 
quilómetros de estrada. “Já temos empresas Congresso, também parece que se ganhou a 
posicionadas no terreno para efectuarem os noção de trabalho.
trabalhos, pois que, com a queda das chuvas se O director Provincial de Obras Públicas e 
verificaram muitos danos, pelo que há muito Habitação do Niassa, Laitone Melo, afirmou 
trabalho para ser feito, não só na estrada, como que cada uma das cinco empresas contratadas 
também na construção do acampamento, e isto para a operação II Congresso tem um lote de 41 
quando só nos restam três meses. Em 2007, quilómetros. Trata-se das empresas ACOL, AC 
quatro empresas que estiveram nessa estrada Construções, Pirâmide construções, CASAMA 
não honraram os compromissos, a ponto de nem e ECOSEMA, sobre  quem recai a espinhosa 
a ponte sobre o rio Moola ter sido mexida. Se missão de concluir os trabalhos antes de Julho 
algo tivesse sido feito, as viaturas com equipa- próximo.
mentos teriam estado a circular mesmo no “Os trabalhos consistirão na construção de 
tempo chuvoso,” disse Mahumane. obras de arte, pontões, aquedutos, pontes e na 

Por outro lado, a internacionalização do II reparação completa da plataforma de rodagem” 
Congresso da FRELIMO faz com que os clarificou Melo.
tanzanianos entrem na onda. É assim que os Quanto à problemática ponte sobre o rio 
pilares da ponte metálica do tipo bailey bridge Moola, tida como o nó de estrangulamento nos 
sobre o rio Rovuma, já estão concluídos. 182 quilómetros, o director provincial afirmou 

“Logo que as águas do rio baixarem, eles que será construída uma ponte metálica.
prometem colocar o tabuleiro na ponte; essa “A ECMEP vai construir esta ponte, mas virá 
parte da obra está toda assegurada pelos algum pessoal especializado de Maputo; 
próprios tanzanianos e localiza-se próximo do centralmente, está-se a completar o tratamento 
local onde decorreu o II Congresso, a quatro das peças metálicas desta ponte, que terá 60 
quilómetros,” explicou. metros de cumprimento”, avançou.

Na capital política, Lichinga, depois de 

Em Nacala  Porto

Prédios abandonados viram 
covis de criminosos 

Dois importantes prédios, actualmente em tentaram residir, à força, nalguns dos seus 
ruínas e abandonados, viraram autênticos apartamentos, mas, acabaram sendo escorraçados 
covis de criminosos na cidade de Nacala Porto, pelo governo de então, que, por questões de 
de algum tempo para esta parte. Daí, a seu bel segurança, temia por suas vidas.
prazer, os meliantes desenham e levam a cabo  Algumas instituições tentaram instalar seus 
acções criminais contra cidadãos indefesos.  escritórios, mas, aos poucos,  acabaram 

abandonando as ruínas daqueles dois prédios. 
Mesmo assim, num desses prédios funciona a 

São edifícios pertencentes à João Ferreira dos Agência do Banco Internacional de Moçambique, 
Santos, que, no passado, para além de alojarem enquanto noutro está um grupo de guardas, que 
centenas de famílias, serviam também de diz estar a trabalhar para o Banco de 
escritórios para algumas instituições baseadas ou Moçambique, na guarnição das suas ruínas.
com representações em Nacala Porto. Conforme apurou o MAGAZINE, muito 

Os referidos prédios foram construídos no recentemente, duas senhoras foram assaltadas por 
tempo colonial, mas praticamente não chegaram a gatunos, em plena luz do dia, que, depois de 
ser habitados, na altura, por se ter constatado lograrem os seus intentos, puseram-se em fuga, 
graves erros no seu desenho arquitectónico e na  para um desses prédios abandonados, para 
maneira como tinham sido  construídos, tal como evitarem a fúria popular.
deu a conhecer Mussa Ibraimo, um velho nativo 
de Nacala Porto. Confrontado com a presença de malfeitores 

 Segundo a mesma fonte, alguns renitentes nas ruínas que guarnecem, os guardas do Banco 

de Moçambique pediram o reforço de dois 
membros da PRM, para os desalojar, mas a 
operação falhou, e os gatunos continuaram bem 
impunes no seu esconderijo.

Em contacto com o MAGAZINE, um dos 
guardas do Banco de Moçambique, que não quis 
revelar o seu nome, disse que o prédio que 
guarnece tem uma enorme cave, em cujo interior 
ninguém se aventura a entrar.

Manuel Abacar e Ibraimo Adinane, munícipes 
de Nacala Porto, recordam, com profunda dor, 
como foram despojados dos seus telemóveis, por 
um  bando de criminosos,  que, como sempre, 
refugiou-se naqueles dois prédios em ruínas.

O índice de criminalidade é deveras  
preocupante na cidade de Nacala Porto, onde os 
criminosos, gozando da sua impunidade, 
decretaram um recolher obrigatório, que vigora 
das 20 até às 5 horas da manhã, período durante o 
qual ninguém se aventura a ir para rua.

O exemplo mais verídico acontece na 
principal avenida que divide Nacala Porto, em 
cidade alta e baixa, onde, com muita frequência, 
ocorrem assaltos fora de série contra cidadãos, a 
partir da noite até ao romper do dia.

 “Ninguém socorre outro, nas horas nocturnas, 
pois, todos estarão a dormir nas suas casas. É um 
período  muito perigoso, e quem se aventurar a 
andar  naquela avenida sujeita-se a enfrentar os 
criminosos, que são muito poderosos, mais até 
que a própria PRM”, aconselharam os residentes 
Bonifácio Gomes e Sarita Adamo.

A supremacia criminosa ainda vai continuar 
por muito tempo, pois até mesmo o quarteirão e a 
rua que passam defronte do palácio do presidente 
do Conselho municipal de Nacala Porto é quase 
intransitável nas horas silenciosas da noite, 
sobretudo a partir das 21 horas.

O jovem estudante, Damião Carlos, de 22 
anos de idade, escapou por um triz, há dias, das 
garras dos malfeitores, que o haviam emboscado, 
pois graças à pujança dos seus pés, correu a valer e 
assim se pôs a salvo.    

Apuràmos igualmente que os criminosos têm 
ultimamente assaltado residências de pessoas, de 
onde subtraem vários bens, despojando deles os 
seus proprietários, que os conseguiram com um 
enorme esforço, relegando-os, assim, à penúria e 
miséria.  

 PRM promete patrulha

O comandante distrital da PRM, em Nacala 
Porto, superintendente  Alexandre Guiador, disse, 
quando abordado pelo MAGAZINE, que a 
situação da criminalidade estava sob controlo, não 
obstante reconhecer que os criminosos estão a 
aperfeiçoar novas tácticas e técnicas de crime, 
para contornarem os homens da lei e ordem. 

“ Os criminosos são pessoas como nós e 
pensam como nós, por isso, a cada dia que passa, 
estudam novas técnicas e tácticas de nos 
contornarem, sem deixar de lado a fraca 
colaboração das comunidades na sua 

II Congresso da FRELIMO
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denúncia”,declarou Guiador, sublinhando estar a dissabores de reajuste de contas. que o actual índice de criminalidade no país exigia 
decorrer um trabalho neste sentido, visando a Disse estarem em funcionamento, em toda a a colaboração de todos para o seu combate.
inverter o cenário. cidade de Nacala Porto, seis postos policiais que, O interlocutor do MAGAZINE considera de 

  “Como sempre tenho dito, o criminoso é um nas suas palavras , têm ordem para atender excelentes as relações de parceria com o 
individuo que vive connosco. Ele  é nosso pai, queixas da população 24 sobre 24 horas; estes Conselho Municipal de Nacala Porto, facto que 
irmão tio, neto, sobrinho, amigo, vizinho, daí que trabalham em estreita colaboração com os permitiu à PRM destacar um ajudante de campo 
a colaboração da comunidade é essencial para Conselhos de Policiamento Comunitário. para o edil Manuel dos Santos, e, em 
estancar a onda de criminalidade em Nacala Por falar de policiamento comunitário, o contrapartida, passaram a ter direito a uma viatura 
Porto, acrescentou a fonte, reiterando a inteira superintendente Guiador lamenta, no entanto, que e combustível para intensificar o patrulhamento 
disponibilidade da sua corporação em atender parte considerável dos seus membros tenha policial.
denúncias contra os malfeitores, e, em manter em abandonado a organização, argumentando não Importa referir que a atribuição de um 
segredo os nomes dos prováveis denunciantes. estar a auferir algo para sustentar as suas famílias, ajudante de campo para aquele edil, a partir dos 

Reconheceu, contudo, que muitas pessoas numa altura em que o custo de vida está muito meados de 2007, não representa nenhum favor ou 
negam colaborar com a PRM na denúncia e acelerado no país. parceria, como o comandante Guiador o fez 
neutralização dos malfeitores, alegando temer   Guiador disse ter sido confrontado com entender, mas, sim, de um direito previsto na lei 
fuga de informação por parte de certos agentes alguns membros do policiamento comunitário, vigente no país, que prevê uma protecção a certos 
desonestos da corporação , que, eventualmente, que lhe questionaram se o ministério do Interior níveis de dirigentes e representantes de Estado, 
podem pôr em risco suas vidas, visto que é sabido paga, ou não, no final de cada mês,  aos membros através dos membros das Forças da Defesa e 
que muitos concidadãos já enfrentaram os da PRM, tendo ele respondido que recebiam, mas, Segurança.                                         Isaías NatalD

Diarreias crónicas matam 
11 pessoas em Vilankulo

Um surto de diarreias crónicas, no posto perante os cuidados hospitalares, não resistiram à finda, latrinas, como medida de melhorar o 
administrativo de Mapinhane, distrito de doença, tendo acabado por perder a vida. saneamento.
Vilankulo, provocou a morte de 11 pessoas, As diarreias que mataram pessoas em Em depoimento sobre o assunto, Jacinto 
num universo de 123 casos diagnosticados, de Mapinhane assolaram, sobretudo, o bairro Alfredo, que perdeu a esposa vítima destas 
Março último a esta parte, segundo indicaram central, zona 9 e Majavange, aquelas que têm diarreias, contou ao DI que o presente surto, uma 
as autoridades locais ao Diário Independente maior aglomerado populacional. vez declarado em alguém, não demora cinco 
(DI). Para minimizar o cenário, as autoridades de horas de tempo, sequer, a provocar a morte.

saúde, segundo Irene Vilankulo, montaram Para a directora distrital de saúde, estamos a 
A directora distrital de saúde de Vilankulo, brigadas de distribuição e tratamento de água fazer a análise laboratorial em Inhambane, cujos 

Irene Vilankulo, disse, há dias, a este jornal que, com cloro, por suspeitar que é aqui onde reside o resultados nos permitirão aferir se se trata ou não 
das vítimas mortais, destacam-se três crianças, vibrião de diarreias crónicas. de cólera, ou, apenas, de uma diarreia crónica”.                                   
duas das quais da mesma casa, que, mesmo No mercado local foram abertas, semana 

Literatura brasileira entre nós
O consulado brasileiro em Moçambique conhecidas as dificuldades financeiras que emprego no Brasil, onde a apresentação destes 

promove, de 8 a 16 de Abril corrente, no podem constituir entrave para as pessoas que certificados pode constituir uma vantagem.
Centro de Estudos Brasileiros em Maputo, queiram participar; assim, os cursos são “E para os estudantes que querem seguir 
cursos sobre Literatura Brasileira. Este, que custeados pelo governo da França. linguística, a participação neste tipo de cursos é 
consiste em divulgar a realidade literária Esta estratégia “ está a resultar, verificando- muito importante para eles, pois poderão fazer 
daquele país latino-americano, servirá a se uma grande afluência, que inclui todas as cursos mais alargados”, ajuntou o nosso 
todos os estudantes, intelectuais e outros idades; não existe um alvo específico, pois os interlocutor. 
interessados na matéria literária, cujas aulas cursos são extensivos a todas as camadas sociais Esta fonte adiantou que estes cursos são 
serão ministradas por académicos das que tenham gosto pela literatura”, referiu. feitos em parceira com a Universidade 
Universidades Pedagógica e Eduardo Constitui objectivo deste projecto divulgar a Pedagógica, e irão contar com a participação de 
Mondlane. realidade literária brasileira, como país de alguns docentes da Universidade Eduardo 

língua oficial portuguesa, dando enfoque à Mondlane.
O director do Centro de Estudos Brasileiros produção literária daquele país latino- Calane da Silva apelou, ainda, a todos a 

e professor de Literaturas Africanas e americano, o que de certa forma vai aumentar a cultivarem o espírito do gosto pela leitura, pois é 
Portuguesas, Calane da Silva, disse que este é o capacidade da visão do mundo, motivar os pela leitura que se pode alcançar o sucesso 
terceiro ano que estes cursos são leccionados no estudantes a lerem obras completas de intelectual, tendo criticado o facto de existirem 
nosso país, desde o arranque do primeiro em determinados autores, em relação aos quais a professores de literatura que não lêem obras 
2006, no qual ele foi um dos participantes, antes leitura das respectivas obras deve ser uma literárias: “como é que podem ter visão de 
de ser nomeado director daquela instituição. referência obrigatória para quem se interessa leitura se não lêem?!”, questionou.

Assim, com estes cursos, que se pretendem pela literatura brasileira. Atacou também os jornalistas, pois, para ele, 
regulares, com uma periodicidade anual, visa-se Os cursos são administrados de forma o jornalista nos tempos que lá se foram, era 
ampliar e consolidar a promoção do gosto pela criteriosa, o que obedecerá à introdução de considerado um intelectual, o que não acontece 
literatura no país autores diferentes no decurso de cada realização nos últimos tempos, pois que o jornalista já se 

Aquele interlocutor afirmou, mais adiante, anual; no final, os participantes recebem não consegue defender culturalmente em alguns 
que os cursos são gratuitos, para permitir uma certificados de participação, o que lhes vai dar casos, pois não tem conhecimentos sobre 
maior adesão dos participantes, pois são muitas oportunidades, mesmo para o caso de literatura.                         Susana da Conceição

Prédios abandonados

D

António Zacarias

D
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Taekondistas conquistam 9 medalhas 
A selecção nacional de Taekwon-do com cinco elementos. 

conquistou, neste fim-de-semana, na O maior destaque vai para o atleta Arnaldo 
África do Sul, na cidade de Joanesburgo, Moisés, que arrecadou, na prova, o maior 
nove medalhas, no campeonato africano da número de medalhas, em número de quatro, 
modalidade. A delegação, que era compos- duas de ouro, uma de prata e uma de bronze. 
ta por cinco atletas, ficou na segunda Por seu turno, Taimo Raimundo amealhou 
posição da tabela classificativa. O certame duas medalhas, uma de prata e outra de 
contou com a participação de 12 países bronze; António Nelson, Mário Teofilo e José 
africanos. Lopes conseguiram, apenas, uma medalha 

cada um.
A selecção nacional de Taekwon-Do José Lopes, chefe da delegação e mestre da 

conquistou, no passado fim-de-semana, nove modalidade, em breves palavras, disse ontem, 
medalhas, dentre ouro, prata e bronze. ao Diário Independente, que “ foi uma participavam num campeonato desta dimen-

A delegação moçambicana era a mais experiência muito positiva, uma vez que era são”.
pequena do evento africano de Taekwon-do, pela primeira vez que os nossos atletas                                           Alfredo Langa

D

Frelimo homenageia Deolinda Guezimane
A bancada parlamentar da Frelimo 

homenageou, na última sexta-feira, na sua 
sede em Maputo, Deolinda Guezimane, a 
primeira secretária-geral da Organização 
da Mulher Moçambicana (OMM), no 

oâmbito das comemorações do 35  aniversá-
rio da criação daquela que é a maior e mais 
antiga organização da mulher no País.

Esta homenagem aconteceu em cerimónia 
bastante concorrida, que contou com a 
presença de deputados da bancada parlamentar 
da Frelimo, membros da OMM e simpatizantes 
do partido no poder.      

Este evento vem complementar uma série 
de homenagens que Deolinda Guezimane tem 
recebido nos últimos dias, pelo reconhecimen-
to dos seus feitos desde a criação daquela 
organização, as quais estiveram enquadradas 

ona passagem do 35  aniversário da OMM. 
Intervindo na ocasião, a vice-chefe da 

bancada da Frelimo, Margarida Talapa, disse, 
na altura, que em nome da bancada que 
representava, constituída por 160 deputados, 
congratulava Deolinda Guezimane, que além 
de ter sido a primeira timoneira da OMM, foi 
membro da Comissão Política do partido 
Frelimo, porquanto, enquanto jovem, ao lado 
de outras mulheres, predispôs-se a derramar o 
seu sangue pela libertação do País e pela 
emancipação da mulher. 

Talapa acrescentou ainda que “não foi em 
vão o esforço daquelas jovens, pois, hoje, a 
mulher ocupa lugares de destaque na socieda-
de moçambicana”; continuando, referiu que o 
triunfo da OMM se deve ao esforço da 
Frelimo, que a toda a sociedade soube transmi-
tir a necessidade de emancipar a mulher.

  Uma capulana, um mucume (uma espécie 
de lençol) e um buquet de flores foram a oferta 
que Deolinda Guezimane recebeu, da parte 
daquela bancada. Com as duas primeiras 
peças, segundo a bancada da Frelimo, 

Guezimane vai continuar a embalar os seus quando estava em frente dos destinos da 
membros, uma vez que ainda precisam dos OMM, foi graças ao trabalho em conjunto 
seus ensinamentos, pois ela é uma verdadeira desenvolvido, e ao empenho e dedicação das 
biblioteca da OMM, enquanto as flores suas camaradas, com quem conseguiu levar a 
significam o sorriso das mulheres. OMM a bom porto.

Por seu turno, a Secretária-geral da OMM, Guezimane considerou a Frelimo sua base 
Paulina Mateus, agradeceu a todas aqueles que de existência, “uma escola, uma universidade, 
souberam transmitir os seus ensinamentos, 

onde se forjou e se forja a unidade nacional”.
pois, segundo ela, “ a mulher é aquilo que é 

Guezimane disse, ainda, que os objectivos 
hoje, graças a estes ensinamentos; daí a razão 

traçados aquando da criação da OMM ainda desta singela homenagem”. 
não foram cabalmente alcançados, pois ainda Por seu turno, a laureada, Deolinda 
existe muita mulher que não goza dos seus Guezimane agradeceu o gesto das mulheres 
direitos, mas considerou-se feliz porque os parlamentares, ao referir que “é grande a 
frutos são visíveis.surpresa, a emoção e a admiração por este 

Adiantou ainda que a caminhada é longa e acontecimento, carregado de muito simbolis-
não deixou de atacar as mulheres dos partidos mo. Esta homenagem tem muito significado, 

tanto para mim, assim como para a minha da oposição, numa clara alusão à Renamo, por 
família. Não tenho palavras para agradecer o não reconhecerem o dia 7 de Abril como Dia da 
que vem acontecendo, desde 1 de Abril”, disse, Mulher Moçambicana, apelando para que se 
emocionada. trabalhe no sentido de consciencializá-las, para 

Prosseguindo, explicou que, quando foi se integrarem nas celebrações do 7 de Abril, 
eleita, na primeira conferência da OMM, como por este ser um marco de emancipação de toda 
Secretária-geral daquela organização femini- a mulher moçambicana.                                 
na, intuiu que lhe seria possível trabalhar 
sozinha. Portanto, o sucesso que ela teve, 

D

Avaria de máquina 
atrasa saída do Notícias

O diário Notícias, jornal impresso de maior dinâmica da impressão obrigou a que o jornal 
circulação no País, saiu, ontem, às ruas fosse impresso em partes, enquanto os técnicos 
somente à noite, devido a avaria de uma das se empenhavam em repor a aptidão da unidade 
componentes de produção, designadamente, a avariada. “Só agora o jornal está a sair à rua, 
máquina responsável pela impressão a cores. mas a situação está regularizada, pelo que 

Em conversa com o DI, via telefone, o amanhã retoma-se a rotina habitual”, 
encarregado geral do Notícias, Renato assegurou Caldeira, quando pouco passava das 
Caldeira, referiu que o problema que afectou a 19 horas e 30 minutos.

Susana da Conceição
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TAKE  AWAY COLMEIA OS MELHORES FRANGOS 

Pedaço de Frango Frito
 * Especialidade da casa*

1 Pedaço de frango (frito)  
    30,00mt

 

 

Batatas fritas
 

 

doze    20,00mt

 

  1 Pedaço de frango (frito)   

Batatas fritas 

Av. Vladimir Lenine, 1 448/1460 Cel 82 300 36 35/84 300 36 35 Maputo - Moçambique

Frango no Churrasco
* Especialidade da casa*
   
 

 

   
Churrasco     ¼               
50,00mt  
Churrasco      Meio        
70,00mt  
Churrasco      Inteiro      
140,00mt  

PUB
 

Oposição do Zimbabwe 
convoca greve geral

A oposição do Zimbabwe confirmou, O recurso foi apresentado pelo MCD, cujo 
ontem, a convocação de greve geral, a partir candidato, Morgan Tsvangirai, se proclamou 
desta terça-feira, depois de um tribunal de vitorioso, frente ao actual presidente Robert 
Harare se ter recusado a ordenar a divulga- Mugabe, no poder desde 1980. 
ção imediata dos resultados das eleições A decisão foi anunciada pelo juiz Tendai 
presidenciais realizadas a 29 de Março. Na Uchena, ao tornar pública a sua decisão sobre o 
verdade, um tribunal de Harare rejeitou recurso posto pelo Movimento para a Mudança 
ontem um recurso da oposição para a Democrática (MDC), principal partido da 
publicação imediata dos resultados das oposição. 
eleições presidenciais de 29 de Março no 

“Não assisti ao julgamento, mas o recurso foi Zimbabwe.
rejeitado”, declarou à agência noticiosa francesa 
AFP o advogado do MDC, Alec Muchadehama, “Fazemos uma convocação à população para 
que recusou fazer qualquer comentário, antes de que proteste contra a Comissão Eleitoral, por Antes, o Tribunal de Harare recusara o conhecer as razões da decisão. recusar a divulgação dos resultados», anunciou recurso apresentado pela oposição, para obrigar 

o vice-presidente do opositor Movimento pela O Zimbabwe continua sem conhecer o a Comissão Eleitoral do Zimbabué a divulgar, de 
Mundança Democrática (MCD), Thokhozani resultado as eleições presidenciais entre o actual imediato, os resultados da eleição presidencial 
Khupe. Presidente Robert Mugabe, 84 anos, que de 29 de Março. 

concorre para um sexto mandato na chefia do “Convocamos uma greve geral, a partir desta “O recurso foi negado, com os custos Estado, e o líder da oposição Morgan Tsvangirai, terça-feira, para que os resultados sejam judiciais a cargo do autor do recurso”, anunciou 56 anos.                        Diário digital/Redacçãodivulgados”, afirmou Khupe. o juiz Tendai Uchena. 

Morgan Tsvangirai

Algodão vendido a preço de banana
O algodão caroço moçambicano continua a A fonte reconheceu ter havido um grande resultantes da venda de algodão, não obstante se 

ser vendido a preço de banana no mercado fracasso na campanha agrícola 2006/2007, devido lamentar a concorrência de outras culturas de 
asiático, este que, no seu todo, consome 80 por a vários factores climáticos, frisando que as rendimento, a exemplo da do gergelim.
cento desta cultura de rendimento, seguindo- quebras na produção de algodão se fixaram na Fora da concorrência da cultura de gergelim, 
se-lhe a Europa, com 12 por cento, e a África, ordem dos 41 por cento, facto que permitiu a Vaquina indicou os baixos preços de algodão 
com apenas 7 por cento. Tal sucede numa altura colecta de apenas 62.000 toneladas daquela caroço, praticados no mercado interno, como, 
em que o distrito de Marínguè, na província de cultura de rendimento. também, estando a desencorajar os camponeses 
Sofala, assume o lugar cimeiro de líder e Feitas as contas, disse, cada produtor para a sua prática.
potência indiscutível na produção de ouro conseguiu apenas produzir 380 kg por hectare, Catarina Pajume, vice ministra de Agricultura, 
branco no país. contra 560 kg por hectare, nas últimas campanhas centrou o seu discurso na revolução verde, 

agrícolas, daí que, com base nisso, os camponeses sublinhando ser aposta do governo ter um super 
Estes dados foram tornados públicos na Beira, tenham arrecadado para o seu sustento e de seus sucesso na próxima campanha agrícola.

sexta-feira última, pelo director do Instituto de dependentes 380 milhões de meticais. Na Beira, estiveram reunidos, à mesma mesa, o 
Algodão de Moçambique, Norberto Mahalambe, Fez saber que a variedade mais predominante Fórum Nacional de Produtores de Algodão, a 
numa reunião nacional, a propósito, convocada de algodão produzido em Moçambique é a CA Associação Algodoeira de Moçambique, gestores 
para discutir os novos preços de “ouro branco” e a 324, que cobre cerca de 47 por cento de todo o de empresas concessionárias, directores 
vida dos seus vários intervenientes. território nacional, cujo cultivo, segundo ele, se provinciais da Agricultura e administradores 

Mahalambe disse que o mercado asiático, tornou possível graças a pesquisas conjuntas de distritais das províncias produtoras de ouro 
principalmente a China e a Indonésia, que especialistas moçambicanos e franceses. branco.
consomem 54 por cento do algodão moçambicano,  Referiu, igualmente, que o país produz Ainda a partir da Beira, foram aprovados 
pagam muito mal, oscilando os seus valores entre algodão do tipo 3, seguido do tipo 2, para além de novos preços de algodão caroço, a vigorarem a 
74 a 75 por cento do valor real. 82 por cento do mesmo possuir ramos altos e 18 partir da próxima campanha agrícola, sendo de 

O mercado africano é apontando como sendo por cento ramos baixos. seis meticais e trinta centavos para o da primeira e 
lastimoso e sem futuro, uma vez que a sua indústria No mesmo encontro, falou também o quatro meticais e setenta e cinco centavos para o da 
têxtil deixou praticamente de existir, declarando governador Alberto Vaquina, de Sofala, que segunda, contra os cinco meticais e trinta centavos 
falência, devido a vários factores conjunturais. destacou as potencialidades agrícolas do distrito e três meticais e setenta centavos, que, há bem 

Mesmo com estes vários constrangimentos, de Marínguè, que, actualmente, é líder na pouco tempo, estavam em vigor no país.
Mahalambe referiu que, naqueles mercados, a produção de algodão caroço no País. Ficou ainda acordado que novos preços de 
venda do algodão moçambicano trouxe para os Tal como fez notar o governante de Sofala, algodão caroço vão ser analisados e aprovados 
cofres de Estado 300 milhões de dólares cerca de 20 mil famílias camponesas conseguiram, oficialmente pelo Conselho de Ministros.
americano. nos últimos três anos, 56 milhões de meticais,                                                      Isaías Natal 
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