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Frase do Dia: 
"Eu acho fascinante como algumas 
pessoas conseguem planejar suas férias 
com mais empenho do que planejam suas 
vidas. Talvez seja porque fugir é mais fácil 

do que mudar", - Jim Rohn 
 

 

 

IGT adverte empresas 
infractoras da legislação laboral 
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Espectro da guerra 

Mopeia…a primeira sede tomada pela 
Renamo 

 

 Afinal o objectivo era libertar um suposto 
membro da Renamo das Celas. 

 As mentiras do Comando Provincial da 
PRM que não espelham a realidade. 

 

Festival 
de Zalala 

vai ser em 
dois dias 
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No combate a 
sida 
Jovens cada 
vez mais 
renitentes 
 
A juventude é 
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Quelimane (DZ) – Jovens do 
posto Administrativo de Maquival no 
distrito de Quelimane na Zambézia, 
clamam pela alocação de uma 
embarcação segura na travessia 
Maquival-Ionge vice-versa, de modo a 
fazer face as actuais existentes que 
não reúnem condições de segurança. 

Esta inquietação foi manifestada 
no último final de semana no Posto 
Administrativo de Maquival por Farida 
Francisco representante de jovens e 
naturais de ilha de Ionge, que falava à 
margem de uma reunião enquadrada 
no âmbito de visita de trabalho do 
presidente do Conselho Distrital da 
Juventude (CDJ), Chandinho 
Siquera Mizé àquele ponto da 
província. 

Segundo disse a nossa 
interlocutora, a alocação de uma 
embarcação para aquela travessia foi 
uma promessa feita pelo governo em 
meados do ano passado, e segundo 
explicou, o governo fez está 
promessa num comício popular, 
avançava que até Dezembro ainda do 
ano passado a situação seria 
regularizada, mas que até ao 
momento nada foi feito e a população 
continua a aguardar com uma 
expectativa. 

A fonte foi mais longe ao afirmar 
que para além da promessa feita 
sobre a alocação de uma embarcação 
com condições que não periga a vida 

dos utentes, o governo tinha 
prometido igualmente a 
construção de uma rampa na 
mesma travessia, visando a 
garantir condições adequadas no 
encoste das penas embarcações 
vulgarmente conhecidas por 
canoas que ali operam. 

Foi neste contesto, que Farida 
voltou a recordar ao presidente do 
CPJ das promessas feitas pelo 
governo que até ao momento não 
foram compridas, e no seu 

entender é pertinente que as tais 
sejam postas em prática de 
modo que o povo confie no 
próprio governo, tendo concluido 
que não fica bem um governo 
como tal fazer promessas à 
população e não cumprir. 

Entretanto a Reportagem do 
Diário da Zambézia procurou 
inteirar-se das inquietações 
diante do representa-te do chefe 
do Posto Administrativo de 
Maquival Cain Elias Araújo, e 

 
Em Maquival no distrito de Quelimane 

Jovens exigem o governo a honrar com compromissos 
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  Quelimane (DZ) – Alguns 
bairros da cidade de Quelimane tem 
vindo a enfrentar problemas sérios 
de abastecimento de água, tal é o 
caso de 7 de Abril (Sangariveira), 
Icídua, Ivagalane, só para citar 
alguns exemplos, mas que dentro 
dos próximos dias, a situação 
poderá ser mais complicada, antevê 
alguns cidadãos que falaram em 
entrevista ao Diário da Zambézia. 

A Reportagem do DZ, pode ver 
no Sangariveira por exemplo, 
mulheres em bicha longa para 
poder ter acesso ao precioso líquido 
mas que alguma gente chegava 
mesmo a abandonar e procurar 
outras fontes pela demora ou 
mesmo, porque as torneiras 
simplesmente não jorram água e se 
jorra, com uma pressão menos 
desejável. 

Maria Candieiro, pode falar à 
nossa Reportagem, quando 
questionada se aquela situação tem 
sido sempre assim. Esta disse que 
no tempo chuvoso a situação 
estava melhor e se havia défice não 
era de grande proporção mas 
nestas pelo menos três semanas a 
situação tem vindo a ser 
gradualmente complexa. 

A cidadã explicou que no 
período de verão tem sido quase 
normal que as torneiras não jorrem 
água com eficácia e ou mesmo não 
jorram sendo obrigadas as pessoas 
a recorrer pontos próximos da 
cidade para poder ter acesso a água 
potável.  

A nossa entrevistada salientou 
que se o Fundo de Investimento 
Património de Abastecimento de 
Água (FIPAG), tiver como fazer para 
evitar que haja défice do precioso 
líquido nos próximos dias (no pico 
do verão), que o faça e aliás, esta 
cidadã disse reconhecer o esforço 
que esta instituição tem vindo a 
fazer para prover água os cidadãos, 
tendo em conta que o número da 
população e dos e principalmente 
dos consumidores tem vindo a 
aumentar gradualmente. 

Marta Pequenino outra cidadã 
por nós entrevistada, não fez mais 
do que pedir ao FIPAG como 
instituição, para poder fazer tudo o 
que estiver ao seu alcance para que 
possa prover água aos cidadão 
neste tempo de verão que um 
tempo em que a necessidade de 
água, teoricamente, é mais 
acentuada do que no inverno. 

Esta cidadã é residente no 
Icídua, um dos bairros da cidadã 
de Quelimane, que em termos de 
abastecimento de água enfrenta 
sérios problemas, aliás, os 
populares daquela zona 
residencial recebe água através 
de camiões cisterna e quando o 
facto éter acesso a uma torneira 
deve-se percorrer uma distância 
de sensivelmente 6 km, pois são 
torneiras que estão mesmo a 
entrada da zona cimento. 
João Cordeiro, residente no 
bairro Janeiro, disse em 
entrevista que a sua torneira 
jorra água em alguns horários 
específicos o que de alguma 
forma considera normal mas 
insta a quem é de direito para 
que pelo menos continue assim, 
pois há momentos que 
simplesmente pára, 
principalmente no verão. 

Cordeiro diz que todos os 
meses os profissionais do Fundo 
de Investimento Património e 
Abastecimento de Água (FIPAG) 
recebem seus salários e 
recebem justamente por estarem 
a garantir água o abastecimento 
de agua aos cidadão e estes 
devem pegar este factor como 
inspiração para que possam dar 
o seu máximo para prover agua 
aos cidadão, que cada 
profissional da área use todo 
seus dotes para o efeito, pois em 
matéria de água os olhos estão 
virados para esta instituição. 

Tal como outros cidadãos 
que o antecederam, o nosso 
interlocutor reconheceram o 
esforço do FIPAG na provisão de 
água olhando essencialmente 
pelo dinamismo da própria 
população no que tange o seu 
crescimento numérico, 
principalmente. (Jacinto 
Castiano) 
 

 
 
 

 

Com a chegada do verão 

População antevê escassez de água 
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Quelimane (DZ) – O governo 
da Zambézia reduziu o número de 
dias para a realização do festival 
de Zalala. 

Como se sabe, em ocasiões 
anteriores o festival de Zalala tem 
sido em três dias, mas devido a 
crise que também afecta o sector 
do turismo, para esta edição, o 
festival vai ser realizado em 
apenas dois dias, portanto, nos 
dias 29 e 30 de Outubro próximo. 

A informação foi avançada por 

João Nhambessa, porta-voz do 
governo provincial da Zambézia, no 
final da 12a Sessão Ordinária do 
governo Provincial realizada na 
semana finda em Quelimane. 

Para fazer face as expectativas 
e que a informação seja mais 
abrangente, a nossa fonte disse 
neste momento o governo está 
propagar mensagens de 
sensibilização. 

Segundo explicou a fonte, neste 
momento o governo ainda não 

aprovou a proposta do orçamento 
a ser injectado para o festival de 
Zalala, sendo que decorem 
estudos visto que há crise, pelo 
que há contenção de custos, então 
é preciso ter cautela nesta coisa 
de orçamento, explicou. 

O porta-voz explicou ainda que 
das orientações a serem 
concebidas no estudo do projecto 
para realização do festival de 
Zalala, o governo poderá analisar 
e debruçar-se sobre este projecto 
do orçamento para a realização do 
festival de Zalala e até a próxima 
sessão a decorrer numa data 
ainda por anunciar o mesmo 
poderá expor quanto será usado 
para este evento. 

Apesar de não se saber a 
ainda a proposta do orçamento, 
Nhambessa sublinho que se pode 
afiançar que neste momento estão 
disponíveis cerca de 3 milhões de 
meticais para poder viabilizar 
algumas actividades iniciais de 
grupos culturais que vão 
abrilhantar o evento. (Redacção) 
 

 

Crise no Turismo 

Festival de Zalala vai ser em dois dias 

 

 

IGT adverte empresas infractoras da legislação laboral 
A Inspecção-Geral do Trabalho (IGT) advertiu diversas empresas incumpridoras da legislação laboral 

vigente no país, no culminar de uma acção de fiscalização sobre o grau de implementação da legislação 
laboral, durante a semana passada na Província de Nampula, que abrangeu dezassete empresas e outros 
estabelecimentos. As brigadas inspectivas constataram 40 infracções, que resultaram em 32 advertências, bem 
como em 8 sanções (autos de notícia), nomeadamente devido à falta de celebração de contratos deduzidos a 
escrito, falta de equipamento de protecção individual e colectiva, nomeadamente extintores contra incêndios, 
regulamento colectivo e de seguro colectivo, incluindo a falta de observância das regras de saúde ocupacional, 
em matéria de Higiene e Segurança no Trabalho (HST). Tendo em conta a menor gravidade de irregularidade, 
as empresas advertidas voltarão a receber equipas inspectivas, findo o prazo estabelecido pela IGT para 
corrigi-las, para efeitos de reinspecção. As 17 empresas visitadas pela IGT actuam nos ramos de comércio, 
indústria hoteleira, ensino, indústria panificadora, prestação de serviços e saúde, tendo abrangido um total de 
348 trabalhadores, entre os quais 46 do sexo feminino. A fiscalização abrangeu, igualmente, 13 trabalhadores 
estrangeiros, 3 dos quais surpreendidos em situação ilegal, tendo sido suspensos imediatamente, por terem 
sido contratados sem observar a legislação moçambicana, por parte das respectivas entidades patronais. Trata-
se de dois paquistaneses, na empresa Inara Informática, e um indiano na empresa Rehan Comercial. Para 
além da suspensão dos trabalhadores estrangeiros do exercício das suas actividades no país, as respectivas 
empresas foram igualmente sancionadas, nos termos da Lei do Trabalho, bem como no âmbito do previsto pelo 
Regulamento da Contratação de mão-de-obra estrangeira em Moçambique, estabelecido pelo Decreto 55/2008, 
de 30 de Dezembro. (Redacção) 
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Quelimane(DZ) - A vila de 
Mopeia, sul da província da 
Zambézia, cerca de 200 km da 
capital provincial da Zambézia, 
Quelimane, viveu momentos tensos 
na manhã (4) do último sábado (30), 
quando supostos homens armados 
da Renamo invadiram a vila sede e 
por cerca de 1 hora do tempo 
tomaram conta as instituições 
públicas, nomeadamente, o 
Comando Distrital da Polícia da 
República de Moçambique, o 
Hospital Distrital, a Sala de Sessões 
do Governo (que fica nas 
imediações da residência do 
administrador) e também o Centro 
de Saúde localizado no bairro 8, há 
sensivelmente 7 km da vila. Neste 
bairro, também a casa da Secretária 
da OMM não escapou as ações dos 
supostos homens da Renamo. 

Como rescaldo, os supostos 
“renamistas” incendiaram duas 
viaturas, sendo uma da PRM e 
outra da Educação, Juventude e 
Tecnologia, todas estas 
encontravam-se parqueadas no 

recinto do Comando. Aliás, no 
mesmo comando, pode-se ver um 
atrelado de tractor com tambores e 
uma viatura de um particular, mas 
que não foram incendiadas. 
 

Um assalto com contornos ocultos 
O Diário da Zambézia esteve 

em Mopeia, quase 6 horas depois 
do assalto, no entanto, ainda havia 
vestígios do que teria acontecido 
naquela manhã. A vila estava 
“morta” e os populares circulavam 
de forma tímida, com receio dos 
tiros que ouviram naquela manhã. 

E não só, nessa altura, um 
camião brindado das Forças de 
Defesa e Segurança(FDS), 
circulava na vila, o que aumentava 
mais o medo dos populares.  

Fontes próximas ao Comando 
da PRM em Mopeia, mesmo sem 
gravar entrevista, afiançaram que 
o objetivo do assalto era de libertar 
um suposto membro da Renamo 
que tinha sido encarcerado por ter 
cometido um crime. As autoridades 
já haviam sido informadas sobre 
este homem, mas por força da lei, 

não o soltaram. E o resultado foi 
este. Comando assaltado, cela 
aberta e o recluso liberto. 
 

O que aconteceu no hospital? 
Basílio Benjamim Júnior é 

paciente internado no Hospital 
Distrital de Mopeia e em entrevista 
ao Diário da Zambézia, este afirmou 
que os homens da Renamo quando 
entraram no hospital, romperam o 
quarto do pessoal, portanto, uma 
espécie de sala especial. Basílio 
contou também que não viu arma 
com estes homens, mas sim, 
estavam trajados à verde. Foi um 
pânico total. Alguns pacientes 
esconderam-se debaixo das camas 
com medo do pior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uma outra paciente que se 

chama Páscoa Jaime de 28 anos, 
internada na medicina, diz que viu 
um número de oito homens. 
Levaram lençois, roupa e redes 
mosqueteiras daquela sala. Aliás, a 
paciente Páscoa disse que viu 
homens fardados empunhados com 
armas em punho, mas não fizeram 
mal a ninguém, apenas levaram 
estes pertences. De acordo com a 
fonte, naquele momento, o hospital 
e os pacientes viveram um 
momento de pânico e cada um foi 
se refugiando onde podia, tudo para 

 Espectro da guerra 

Mopeia…a primeira sede tomada pela Renamo 
 Afinal o objectivo era libertar um suposto membro da Renamo das Celas? 

 As mentiras do Comando Provincial da PRM que não espelham a realidade 
 

 

 
Osório Fábula, Comandante da PRM-Mopeia 

 
Viatura da Educação incendiada 
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salvar a sua vida. 
Mesmo no Hospital 

encontramos pessoas que tinham já 
as suas trochas arrumadas, porque 
não sabiam como seria a noite. 

O clamor dos populares 
Fátima Manuel Zimba é uma 

jovem-mãe que também viveu o 
pânico naquela manhã de sábado. 
Ela disse que logo a prior quando 
tudo começou, os populares 
pensavam que fossem ladrões das 
residências, mas depois a situação 
foi tomando outros contornos com 
som de tiros. Fátima explicou que 
muitas pessoas refugiaram-se para 
as matas a procura de abrigo. A 
fonte lamenta o facto e pede para 
que os actores desta “guerra” 
sentem e dialoguem para que 
situações destas não voltem 
acontecer. “Estamos a pedir paz, 
que o Nyusi e Dhlakama sentem e 
deixem-nos viver avontade”-pediu 
a jovem Fátima. 

Júlio Manuel, outro popular de 
Mopeia, disse ao DZ que foi uma 
“noite” mal passada e como viveu a 
anterior guerra que durou 16 anos. 
Manuel tem raiva e dor do que 

sentiu. Sobre este assalto à vila de 
Mopeia, a nossa fonte explicou que 
ninguém conseguiu se conter, 
porque o som das armas criou 
pânico. Aquele motociclista 
sublinhou que a população continua 
com medo, não sabendo quando é 
que os homens da Renamo voltarão 
à vila. 

 

 

Duas unidades sanitárias 
vandalizadas 

Sérgio António, Médico-chefe 
distrital de Saúde em Mopeia, 
explicou que o Hospital da vila sede 
foi vandalizado, mas também um 
outro Centro de Saúde, portanto, o 
do bairro 8, que dista sensivelmente 
7 km, foi saqueado. 
António disse que os fármacos 
estavam no Banco de Socorros e os 
homens da Renamo selecionaram, 
tendo levado os injectáveis e alguns 
comprimidos. Questionado sobre as 
quantidades, até este sábado, o 
Médico-chefe de Saúde diz que era 

difícil quantificar, mas garantiu que 
há capacidades para assistir os 
pacientes, porque os 
medicamentos saqueados, 
encontravam-se no Banco de 
Socorros. Sobre a outra Unidade 
Sanitária, a fonte disse não ter 
detalhes, mas assegurou que 
foram rasgados os livros de registo 
e os homens da Renamo tentaram 
localizar a responsável do Centro e 
não conseguiram. 
 

Comandante da PRM fala em 
prontidão 

Osório Fábula é o 
Comandante da Polícia da 
República de Moçambique em 
Mopeia. Entrevistado pela nossa 
Reportagem, Fábula começou por 
assumir que o Comando e a vila no 
seu todo foram tomados pelos 
homens da Renamo. Falou do que 
se sabe, portanto, saque ao 
Hospital, incêndio de duas viaturas, 
vandalização da sala de sessões 
do governo distrital e morte deste 
recluso, portanto, um morto, sem 
no entanto avançar se foram os 
homens da Renamo que teriam 
morto o suposto detido. 

“Malabarista” que é o 
Comandante da PRM, tentou nessa 
entrevista demostrar um punho, 
quando disse que a corporação 
estava em prontidão, por isso que 
logo perseguiu os referidos homens 

 
 

  

Hospital Distrital de Mopeia assaltado 
Sérgio António, Médico-chefe 
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Assinaturas mensais USD 20 Edições mensais 
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Cobrado em USD ou em moeda convertível ao Câmbio do dia 
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e conseguiu recuperar apenas 4 
cadeiras plásticas da sala de 
sessões do governo. Aliás, o 
Comandante explicou também que 
os assaltantes usaram uma 
estratégia que confundiu a polícia. 
Segundo Osório, veio uma multidão 
(homens e mulheres) até ao 
Comando local, como tivessem 
vindo queixar-se de alguma coisa, 
já que algumas barracas estavam 
abertas. Neste instante, as 
mulheres enfrentaram e não houve 
muito espaço de manobra, o 
ambiente ficou tenso e houve tiros. 
Alguns agentes da PRM fugiram e 
os homens da Renamo pegaram no 
macaco duma viatura e dai, 
conseguiram arrombar a Cela e de 
lá saíram os reclusos. 

Questionado sobre o ponto de 
situação, a nossa fonte garantiu 
que a ordem e tranquilidade 
públicas foram mantidas, daí que 
há uma força no terreno fazendo 
buscas no sentido de encontrar os 
supostos homens. 
 

“Fomos apanhados” 
Foi assim que o administrador de 

Mopeia, Samuel Vidal Bila 
começou por dizer, acerca desta 
assunto. Bila também afirmou que 
a situação não foi boa e a vila ficou 
em pânico devido a este assalto. 

Sobre outros contornos, o 
administrador garantiu que tudo 
voltou ao normal, as forças estão a 
fazer seu trabalho para que 

situações destas não aconteçam. 
Aqui, Bila deixou um apelo para que 
a paz seja um imperativo nacional.   

As mentiras trazidas por Serrote e 
há dissonância dos dados 

Para não ficarem à leste, a chefia 
do Comando Provincial da PRM na 
Zambézia decidiu convocar uma 
conferência de imprensa para 
anunciar o que teria acontecido em 
Mopeia no sábado. 

E como os argumentos faltam, 
eis que as “falsidades” deste 
assunto, foram trazidas por 

Ernesto Serrote, Chefe do 
Departamento das Relações 
Públicas. Um homem que há 
bastante tempo não fala a 
imprensa. 

Perante os jornalistas, Serrote 
explicou o que se sabe, mas 
acrescentou algumas “inverdades”. 
Diz ele que a Renamo matou duas 
pessoas neste assalto. E uma das 
vítimas é um recluso. Quando o DZ 
questionou sobre a segunda 
pessoa morta, Serrote diz que não 
podia avançar, porque faz parte da 
investigação. 

Nesta entrevista, o mandatário 
do Comando Provincial andou a 
falar de coisas que não foram as 
mesmas que o seu colega de 
Mopeia falou. Serrote não fala de 
números de homens da Renamo, 
alegando que quando se está em 
guerra não se contam homens. 
Aliás, Serrote mostrou que foi 
mesmo mandado para falar, porque 
até a nossa retirada no sábado em 
Mopeia, a polícia e o governo 
distrital mantinham a mesma 
firmeza. 

Refira-se que este é o primeiro 
assalto a uma vila sede distrital 
pelo menos na Zambézia, onde o 
Presidente da República esteve há 
menos de duas semanas e acusou 
a população daquele distrito e da 
Zambézia em particular de não 
estar a denunciar ataques dos 
homens da Renamo. (Antonio 
Zefanias) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

respondendo as questões disse 
reconhecer os factos tendo 
afirmado que neste momento o 
governo vai trabalhar no sentido 
de responder com as 

necessidades da população.  
Refira-se que, a vista do 

presidente do Conselho Distrital da 
Juventude ao Posto Administrativo 
de Maquival, tinha em vista 

inteirar-se das preocupações que 
assolam a juventude naquele ponto 
da província, visando a possível 
resolução gradual dos mesmos. 
(Redacção) 

 
 

Jovens exigem o governo a honrar com compromissos 
 

Ernesto Serrote, PRM Zambézia 

Samuel Vidal Bila, administrador de Mopeia 


