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Maputo  – Os corpos 
dos três agentes da Polícia que fo-
ram enterrados vivos no posto ad-
ministrativo de Maluana, no distrito 
da Manhiça, na província de Ma-
puto, acusadas de roubo de gado, 
foram trasladados ontem, 30 de 

Junho, para a cidade de Maputo, 
contra as recomendações da equi-
pa médicos legistas solicitada pela 
Procuradoria-Geral da República.

A Polícia destacou um con-
tingente para ir resgatar os cor-
pos dos colegas de modo a 

serem enterrados na cidade. Tra-
ta-se de cinco dos sete corpos.

Os cinco corpos foram exumados 
na terça-feira e correspondem aos já 
localizados, e dois continuam por 
localizar. Os outros dois do grupo 
dos cinco que foram agora exuma-

Maputo  – Um empre-
sário moçambicano de nome Ah-
med Anwar foi raptado no princípio 
da noite de quinta-feira no abas-
tado Bairro da Sommerschield II, 
na cidade de Maputo. O empresá-
rio é um dos proprietários do Ho-

tel Royal em Maputo e é do círcu-
lo familiar do poderoso clã Sidat.

O rapto foi confirmado ao 
 por uma fonte familiar, 

que não se identificou. O que espan-
ta, neste rapto, é o à-vontade com 
que os malfeitores actuaram. É que 

Ahmed Anwar foi raptado bem perto 
da sua residência, que fica numa rua 
muito vigiada, pois, na mesma rua, 
está a residência oficial do coman-
dante-geral da Polícia da República 
de Moçambique, Bernardino Rafael, 
do director do SISE e de outros al-

Enterrados vivos por suspeita de roubo de gado na Manhiça

Polícia ignorou recomendações da Medicina 
Legal e trasladou três corpos dos seus 

agentes para Maputo

Indústria dos raptos eleva fasquia

Empresário raptado “nas barbas” do 
comandante-geral e do director do SISE
O Governo recusou proposta dos empresários para chamar Polícia Internacional para investigar os raptos. 
A comunidade empresarial desconfia que “alguém grande da Frelimo” come nos raptos e os mesmos são 

organizados na Polícia. Vários empresários desactivaram os seus negócios e fugiram de Moçambique.
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tos dignatários do Estado. A rua está 
cheia de agentes da Unidade de 
Intervenção Rápida, que a vigiam.

Os raptores de Ahmed Anwar 
faziam-se transportar numa viatu-
ra ligeira que se acredita que seja 
um “Toyota Corola” vulgarmen-
te designado “Escova”. Nenhum 
dos agentes da UIR interveio.

Este é apenas mais um dos tantos 
raptos que há mais de uma década 
vêm criando uma verdadeira indús-
tria impune de resgates. Até hoje, o 
Estado moçambicano não foi capaz 
de identificar os mandantes dos rap-
tos. A PGR já veio a público dizer 
que há agentes do Serviço de In-

vestigação Criminal envolvidos. As 
vítimas preferenciais dos raptores 
são os comerciantes ligados às co-
munidades mahometana e hindu.

Em Maputo, há cerca de 1.200 
famílias indianas ligadas a médios 
e grandes negócios, a que se adi-
cionam cerca de 5.000 famílias da 
Comunidade Mahometana, que 
também são vítimas da quadri-
lha de raptos. O  sabe 
que essas comunidades compila-
ram dados sobre os resgates pagos 
desde que o negócio dos raptos 
se instalou, em 2011. Já foram pa-
gos cerca de 350 milhões de dó-
lares. Cerca de cento e cinquenta 

famílias já abandonaram o país.
Estes empresários já entregaram 

formalmente ao Governo uma pro-
posta de contratação de investigado-
res internacionais para encontrarem 
os mandantes dos raptos. Essa propos-
ta foi primeiramente dada ao minis-
tro do Interior, Amad Miquidade, e, 
mais tarde, foi entregue ao Presiden-
te da República, Filipe Nyusi, mas foi 
recusada pelo SERNIC, que é apon-
tado, neste momento, como princi-
pal fonte do problema. Na comuni-
dade empresarial é conversa aberta 
que alguém da Direcção da Frelimo 
come na sujeira dos raptos, daí a 
inércia governamental. (Redacção)

dos, e que eram civis, foram enter-
rados ainda na manhã de ontem no 
Cemitério Municipal da Manhiça.

Esta é a recomendação dos mé-
dicos que integraram a equipa que 
se deslocou à Manhiça para iniciar 
diligências sobre o caso. A equipa 
médica alegava que os cadáveres 
estão em avançado estado de de-
composição, constituindo um pe-
rigo para a saúde pública e, por 
isso, os funerais deviam realizar-

-se no local. As orientações foram 
pontapeadas pelos agentes da Lei e 
Ordem, que, com o recurso à for-
ça, seguiram para a cidade com 
os corpos numa viatura da Agên-
cia Funerária de Moçambique.

Ao que tudo indica, os restos mor-
tais dos agentes serão entregues às 
famílias, para se seguir os devidos 
procedimentos que culminarão com 
um enterro considerado condigno.

O  apurou que os restos 

mortais que ontem foram traslada-
dos pela Polícia são de Joaquim Er-
nesto Mariquel e José Duvane, am-
bos de 37 anos de idade e que eram 
residentes no Bairro Ferroviário, na 
cidade de Maputo. Os dois estavam 
afectos ao Posto Policial de Magoa-
nine “C”. Os outros restos mortais 
pertencem a um agente de nome 
de Benjamim Ernesto Machai, afec-
to ao Posto Policial do Mercado 
Grossista do Zimpeto. (Redacção)

Durante o ano passado

Governo gastou cerca de vinte milhões de dólares 
para incinerar medicamentos fora do prazo
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Maputo  – Moçambi-
que gasta anualmente cerca de 
20 milhões de dólares para inci-
nerar medicamentos importados 
fora do prazo, ou com o prazo 
prestes a expirar ou mesmo falsos. 

Por ano, cerca de 150 milhões de 
dólares são investidos em impor-
tação de medicamentos e 15% a 
20% desses medicamentos nem 
sequer chegam ao destino final.

A informação consta nos dados 

do Observatório do Cidadão para 
Saúde que foram divulgados on-
tem, 30 de Junho. Outro desper-
dício de medicamentos verifica-se 
na má conservação, que culmina 
com a deterioração dos mesmos.
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Queixam-se os munícipes na cidade da Beira

“Escola Secundária Sansão Muthemba tornou-se 
local de venda e consumo de drogas”

Jorge Matine, director executi-
vo do Observatório Cidadão para 
Saúde, disse que a capacidade 
deficiente de fiscalização que ori-
gina a entrada de medicamentos 
falsos ou fora de prazo através de 
agentes privados constitui outro en-
trave ao Sistema Nacional de Me-
dicamentos na provisão de servi-
ços de qualidade aos seus utentes.

“O Estado moçambicano gasta 
anualmente cerca de 150 milhões 
de dólares em importação de medi-
camentos, e 15% a 20% desses me-

dicamentos nem sequer chega ao 
destino final, porque parte deles é 
desviada por alguns funcionários de-
sonestos que esvaziam os armazéns 
para alimentar o ‘mercado paralelo’ 
de venda de medicamentos do Sis-
tema Nacional de Saúde”, afirmou.

Disse também que, no ano pas-
sado, o Governo gastou o corres-
pondente a cerca de 20 milhões de 
dólares em incineração de medica-
mentos com o prazo expirado. Ape-
sar de ser assustador, essa quanti-
dade de perdas é bastante reduzida 

quando comparada com os últimos 
dois anos, em que as perdas chega-
ram a atingir 50 milhões de dólares.

“Gasta-se muito dinheiro com 
importação de medicamentos 
que, no fim do dia, não che-
gam aos pacientes”, afirmou.

Jorge Matine fez estas declarações 
à margem da sessão de abertura 
da Conferência Nacional sobre o 
Acesso à Saúde, um evento organi-
zado com o objectivo de debater a 
situação actual do sector da Saúde 
em Moçambique. (Cláudio Saúte)

Maputo  – Os moradores 
dos bairros de Goto, Esturro e Ma-
tacuane, na cidade da Beira, acu-
sam os alunos da Escola Secundária 
Mateus Sansão Muthemba de ven-
derem e consumirem drogas dentro 
daquele estabelecimento de ensino.

Segundo os moradores, as dro-
gas mais vendidas são “mandrax”, 
“haxixe”, “suruma” e álcool de 
fabrico caseiro, vulgarmente de-
sigando “nipa”, que entram em 
pequenos recipientes disfarça-
dos em garrafas de águas, sumo, 
bolachas ou pão nas pastas.

“Isto já não é escola. É boca de 
fumo. Estamos arrependidos em co-
locar os nossos filhos aqui. O que 
acontece nesta escola, um dia vamos 

ter algo pior”, disse Gilda Constan-
tino, moradora e vendedeira de fru-
ta num passeio próximo da escola.

Gilda Constantino é mãe de oito 
filhos e disse que várias vezes que 
deparou com situações tristes, 
ao ver alguns alunos uniformiza-
dos a entrarem no recinto esco-
lar com objectos contundentes.

“Os dirigentes da escola não 
estão preocupados com a situa-
ção. Os professores, esses, até 
bebem com os alunos”, conta.

Mateus Diniz, um outro morador 
do Bairro do Goto, disse que há um 
grupo de alunos que costuma fumar 
suruma nas imediações da escola.

“O meu filho estuda nesta escola. 
Estou muito arrependido. Tentei por 

várias vezes tirar desta, mas já é tarde. 
Queria transferi-lo para a Escola Se-
cundária Samora Machel”, afirmou.

Mateus Diniz disse também que 
é vizinho da escola e é também 
encarregado de educação de um 
dos estudantes naquela escola.

“O meu filho fica com medo. 
Na semana passada, veio di-
zer que há uns jovens que que-
riam arrancar o dinheiro de ‘cha-
pa’ dentro do recinto escolar.”

Direcção da escola desconhece os 
problemas

A directora da Escola Secundária 
Mateus Sansão Muthemba, Rotofi-
na Wilson, disse, em contacto com 
o , que não reconhece a 
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Maputo   – O Presidente 
da República, Filipe Nyusi, inaugu-
rou ontem, 30 de Junho, em Mutua, 
distrito do Dondo, o novo sistema 
de abastecimento de água para dois 
municípios da província de Sofala.

Com uma capacidade de 65.000 
ligações domésticas, o novo sistema 
irá beneficiar 506.000 pessoas das 
cidades da Beira e Dondo, que, na 
sua maioria, ficaram desprovidas de 
água na passagem do ciclone “Idai”.

Segundo o Presidente da Repúbli-
ca de Moçambique, Filipe Nyusi, 
a infraestrutura aumentou a fiabi-
lidade do abastecimento de água 
aos municípios do Dondo e Beira, 
beneficiando mais 35.000 pessoas, 
das 471 que já existiam anterior-
mente, um acontecimento que dei-
xa a população local muito feliz.

“Com a execução destas obras, 
permiti a optimização da capa-
cidade de produção nominal de 
45.000 para 60.000 metros cúbi-
cos, aumento este que é tido como 
eficiente no processo de tratamen-
to de água para as nossas comuni-

dades, onde mais de 35.000 pes-
soas passaram a ter acesso a água 
de qualidade”, disse Filipe Nyusi.

Disse também que, com a conclu-
são e inauguração desta infraestru-
tura de abastecimento de água, au-
mentou o número de beneficiários, 
das actuais 63.759 ligações para 
cerca de 82.057, nas duas cidades.

Foi co-financiado pelo Banco 
Mundial e pelo Governo da Repú-
blica de Moçambique, num valor 
global de 30 milhões de dólares, 
dos quais 5,5 milhões de dólares 
foram aplicados na componente de 
reabilitação e ampliação da rede 
da Beira e Dondo, numa exten-
são de cerca de 150 quilómetros.

Além da construção da rede de 
água naqueles pontos, para a se-
gunda fase do projecto está pre-
vista a construção da rede de dis-
tribuição de água nas cidades da 
Beira e Dondo e também a reabi-
litação da Estação de Captação e 
da Estação de Tratamento de Água, 
incluindo o canal de pré-sedi-
mentação, e a construção de um 

novo Centro Distribuidor no Bair-
ro do Estoril, na cidade da Beira.

“Os sistemas de abastecimento de 
água que hoje inauguramos respon-
dem a esta preocupação de provi-
denciar infraestrutura socio-econó-
micas de grande impacto na vida 
das populações, pois ninguém dis-
se que a água da torneira é só para 
quem vive nas grandes cidades. Os 
sistemas de água que hoje inaugu-
ramos têm a capacidade de prover 
água a mais pessoas nos distritos do 
Dondo e Beira, passando das actuais 
171.000 pessoas contra 506.000”, 
disse o Presidente da República.

“A resposta é simples. Não há 
vida de qualidade sem água. Não se 
pode falar de desenvolvimento hu-
mano sem água. Prover água é fazer 
justiça social, é exercer um direito 
humano primário. O consumo de 
água imprópria é uma das causas 
de ocorrências de doenças de ori-
gem hídrica e doenças da pele que 
afectam drasticamente as nossas 
comunidades”. (José Jeco, na Beira)

Inaugurado por Filipe Nyusi

Sistema de abastecimento de água vai beneficiar 
quinhentas e cinco mil pessoas nos municípios 

da Beira e Dondo

existência de casos deste género e 
classificou a denúncia dos morado-
res como sendo mera especulação.

Rotofina Wilson disse também que 
em nenhum momento houve quei-

xas idênticas dos pais e encarrega-
dos de educação que têm os seus 
filhos a frequentar aquela escola.

“Não se passa nada nesta escola. 
É mera especulação. A única coisa 

que sei é sobre uma queixa. Foi so-
bre o mau comportamento de alguns 
estudantes. Se há consumo de dro-
gas e álcool aqui, então não é den-
tro da escola. (José Jeco, na Beira)
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(a) Pessoa Singular

(b) Empresas e Associações de Direito Moçambicano

(c) Órgãos e Instituições do Estado

(d) Embaixadas e Consulados em Moçambique e Organismos Internacionais

(e) Embaixadas e representações Oficiais de Moçambique no exterior

(f) ONG’s Nacionais

(g) ONG’s Internacionais

(USD) Contratos Mensais (i)

  20 

  40

  50

  60

  60

  30

  50

(USD) Contratos Anuais 
(12 Meses) (ii)

15 usd x 12 meses = 180 usd

30 x 12 = 360

40 x 12 = 480

50 x 12 = 600

50 x 12 = 600

20 x 12 = 240

40 x 12 = 480

Notas
- Os valores expressos poderão ser pagos em Meticais ao câmbio do dia
- Nas facturas e recibos inerentes deve-se mencionar a letra que corresponde ao tipo de assinatura
- (i) Pronto pagamento ou débito directo em conta bancária
- (ii) Pronto pagamento ou débito directo em conta bancária

Contacto:
E-mail: graficocanalmoz@gmail.com ou
            mtsgnt@gmail.com             
Cel: 823672025 - 843135996 - 823053185
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Maputo   – O défi-
ce da balança comercial (re-
lação entre importação e ex-
portação) a nível do comércio 
externo continua a ser uma das 
grandes preocupações do Governo.

Falando durante a sessão de aber-
tura do XX Conselho Coordenador 
do Ministério da Indústria e Co-
mércio, Silvino Moreno, o ministro 
do pelouro, disse que, em 2021, o 
défice da balança comercial assi-
nalou um total de 5.583 milhões 
de dólares em exportações (um 
crescimento de 55%) contra 8.618 
milhões de dólares de importa-
ções (um crescimento de 33%).

“É com este objectivo, que vos 
convido a apreciar e contribuir 
para a proposta do Plano Econó-
mico e Social e do Orçamento do 
Estado  para 2023, porque acredi-
to que podemos melhorar e supe-

rar o défice persistente da balança 
comercial que, em 2021, assina-
lou um total de 5.583 milhões de 
dólares exportações (um cresci-
mento de 55%) contra 8.618 mi-
lhões de dólares de importações 
(um crescimento de 33%), orien-
tando a nossa produção industrial 
e comercial para a suficiência do 
nosso mercado doméstico e tam-
bém para os tradicionais mercados 
preferenciais e outros a negociar, 
particularmente na oportunida-
de que se abre com o Acordo de 
acesso à Zona do Comércio Li-
vre Continental Africana, que va-
mos ratificar nos próximos dias”.

Silvino Moreno disse também 
que o Governo quer comercia-
lizar 86.405.582 toneladas de 
produtos agrícolas até 2024 ten-
do como base de realização 
anual 16.872.125 toneladas, até 

ao fim do presente quinquénio.
“Priorizemos o melhor das ac-

ções para que logremos o cresci-
mento e contribuição em 9,5% da 
indústria transformadora em 2024 
sob uma realização anual cifra-
da em 8,5%, e que 86.405.582 
toneladas de produtos agrícolas 
sejam comercializadas até 2024 
tendo como base de realização 
anual pelo menos 16.872.125 to-
neladas. Assumamos as melhores 
variáveis para o aumento de inves-
timentos e de parcerias baseadas 
em conteúdo local considerando 
o total de 224 projectos avalia-
dos em 1.939.498.029 dólares 
em 2021, privilegiando a coo-
peração económica e comercial 
assente nas parcerias bilateral e 
multilateral”, disse. (Redacção)

Moçambique continua com défice na 
balança comercial


