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Para minimizar horas extraordinárias

Educação

educação precisa mais de dois mil professores
Salvador Manaques

A

província da Zambézia
continua a debater-se
com insuficiência de
professores,
sobretudo
primários,
daí
que,
há
educadores que são atribuídos
mais
turmas
e
consequentemente trabalham
horas extras.
Para minimizar a situação, o
sector de
Educação na
Zambézia, necessita para o
próximo ano lectivo, mais de 2
mil professores.

professores vai aumentar se
comprado com o presente ano
(2022),
em
que
foram
admitidos pouco mais de 900
educadores, cuja maioria é do
Em
entrevista
à
nossa ensino primário. "Apesar de
Reportagem esta terça-feira não acabar com a situação
(28), o porta-voz da Direção de horas extraordinárias,
Provincial de Educação nesta pelo menos vai minimizar" ˗
o
porta-voz.
parcela do país, Caunda perspectivou
Mutecomala, disse que caso o
Ministério aprove, o número de Para além do défice de

Sociedade

Arquivo

professores, de acordo com
Mutecomala,
a
província
carece de salas, visto que
outras foram destruídas pelas
intempéries que afectaram a
Zambézia no início deste ano,
daí que, outro desafio para o
próximo ano, é contruir mais
salas de aulas e reduzir o
número
de
alunos
que
aprendem o ABC em baixo de
árvores.

Paralisação de Lualua por falta de combustível

Mussácula DIZ QUE não sabe
combustível para “alimentar”
aquele meio
fluvial.
Aparentemente o Governo faz
ouvido de marcador, porque
claramente pode se ver que o
problema está acima da
capacidade do governo de
Chinde.

Nhama Armando

No entanto, o DZ tentou ouvir a

C

onforme
noticiamos
numa das edições, há
quase dois meses que a
embarcação
Lualua,
que
garante o transporte de pessoas
e bens entre Quelimane e
Chinde na Zambézia, deixou de

Arquivo

navegar
e encontra-se
estacionada no Porto de Pesca
de
Quelimane.
Os motivos, conforme soube o
Diário da Zambézia, continuam
os
mesmos,
problemas
logísticos, sobretudo a falta de
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Transmarítima da Zambézia,
através
do
respectivo
delegado. Porém, das três
vezes que estivemos lá, estava
ausente.

circulação
do
Lualua,
consequentemente, o custo
de
vida
vai
tornar-se
insuportável
para
a
população.

Entretanto, para ter mais
contornos da paralisação da
embarcação,
e
possível
regresso às águas do rio
Zambeze, o nosso Jornal
indagou na semana finda, a
Secretária de Estado na
província da Zambézia. Mas
Judith Mussácula disse não
ter
conhecimento
da
paralisação do Lualua, ou seja,
Mussácula pode não ter sido

Pio Matos, governador da
Zambézia, disse recentemente
a um órgão privado de
informação
que o
seu
executivo não tem capacidade
para gerir ou suportar as
despesas
daquela
embarcação, porque segundo
seus argumentos, o batelão
consome muito combustível
que muitas
vezes, o
orçamento
não
suporta.

Contudo, o que se sabe é que
Chinde está cada vez mais
longe, aliás, segundo o
comunicado da Transmarítima,
em nossa posse, não há
previsão do regresso da

Dados do INE para o mês de Maio

Economia

•

Pio Matos-governador da Zambézia

comunicada.

A vida Ficou mais cara

Óleo, pão e combustíveis em destaque
Tânia Pereira

PUB
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C

ontinua difícil o custo de
vida na cidade de
Quelimane, pois a cada
mês que passa a situação
tende
a
piorar.
Para o último mês de maio, por
exemplo, a cidade registou um
aumento do nível geral de
preços, face ao mês anterior,
na ordem dos 0,64%. E como
sempre
a
divisão
de
alimentação e bebidas não
alcoólicas ditou a tendência
geral de preços, ao contribuir
com cerca de 0,23 pontos
percentuais (pp) positivos, de
acordo com o último relatório
do Índice de Preços no
Consumidor (IPC), do Instituto
Nacional de Estatística (INE),
da Zambézia, em poder do
nosso Jornal.
Nesta tendência, segundo o
documento,
destaca-se
o
aumento dos preços do pão
(13,6%), do óleo alimentar
(3,1%), do arroz em grão
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(3,0%), de refeições completas
em restaurantes (2,5%), da
gasolina (1,9%), do camarão
fresco (7,7%) e de motorizadas
(1,0%), que em conjunto,
concorreram
para
uma
contribuição no total da
variação mensal de cerca de
0,76pp positivos.
Por
outro
lado,
alguns
produtos, com destaque para o
milho em grão (17,9%), o feijão
manteiga (4,1%), o camarão
seco (7,2%) e o feijão bóer
(3,3%), contribuíram no total
da variação mensal com cerca
de 0,55pp negativos.
Ainda com base no documento
que estamos a fazer menção,
de Janeiro a Maio do corrente
ano, a capital provincial da
Zambézia,
registou
um
aumento de preços na ordem
de 6,66%.
Da
análise
da
variação
acumulada por produto, há a
destacar o aumento de preços

Política

Google

do tomate, do peixe seco, do
óleo alimentar, do peixe
fresco, do pão, da gasolina e
do sabão em barra, cujo
impacto no total da variação
acumulada estimou-se em
cerca de 5,01pp positivos.

(Maio),
registaram
um
aumento
na
ordem
de
11,94%. As divisões de
alimentação e bebidas não
alcoólicas e de habitação,
água, electricidade, gás e
outros
combustíveis,
destacaram-se ao variarem
Se comparado com igual com cerca de 16,64% e 16,
período do ano anterior (2021), 14%, respectivamente.
os preços do mês em análise

Prova de Vida em Inhassunge

Governo apadrinha o abandono AO trabalho
•

Funcionários ainda recorrem a Quelimane

T

al como avançámos
numa
das
edições
passadas, funcionários e
agentes
de
Estado
de
Inhassunge ainda recorrem a
cidade de Quelimane para
efectuar Prova de Vida (PV),
porque aquele distrito não está
em
condições,
sobretudo
equipamento informáticos, para
garantir a realização
deste
processo.
É que o Governo provincial
decidiu
recentemente
descentralizar
a
PV
e

Nhama Armando
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DOUTOR DA ESTRADA EXPLICA

Faz Todo o Sentido - Mas a Maioria dos Profissionais
continuam Agindo - Errado !
Por: Carlos Sousa*
Caros Parceiros,
Muito cuidado com as da segurança rodoviária !!!
FALSAS verificações, nos https://www.youtube.com/
postos de combustível,...
watch?v=B9V6J5pgGS0
Evite
permitir
alguma Justamente os níveis dos
reposição dos níveis, porque fluidos e o acerto da pressão
esse " errado procedimento, dos pneus, devem ser
em nome facilitador " vai conferidos pelo Condutor Se
gerar misturas de fluidos capacitado, ou por técnicos
indesejáveis
e
várias de Assistência Se, estiver
consequências
técnicas, capaz de reconhecer a
graves custos a prazo, por importância,
as
isso, tratam-se de atitudes interferências
e
o
inadequadas,
erradas envolvimento
nas
práticas,
Nunca exigências das adequadas
Recomendado
pelo condições necessárias ao
Construtor do automóvel !!
dado veículo/máquina, para
Quem atende no posto de
combustível
recebe
Formação
adequada
e
suficiente ao efeito ?
Re: Com toda a certeza,
Duvido !
Enraizados pela força de
hábitos do passado, ainda
tem
sido
difícil
os
Condutores
entenderem,
quanto mais o Atendedor/
"bombeiro" que nem sequer
possui carta de condução,
dificilmente vai compreender
as
consequências
mecânicas no veículo e que
se transmitem em prejuízo

integra a mobilidade das
pessoas, não são tarefas,
são disciplinas de convivência
que envolvem a saúde, a
segurança no trabalho, a
relação com os meios, e
nomeadamente
as
importantes preocupações,
ora cada vez mais, com o
meio ambiente,...

Justamente a regularidade
na
atualização
do
conhecimento dedicado e de
modo adequado, facilita o
nosso
comportamento
profissional a atendermos a
boas práticas e de bom
a segurança rodoviária !
senso,
essenciais
ao
Os valores que envolvem desenvolvimento Humano.
segurança
rodoviária
e Grato e atentamente ao
serviços de tecnologia de dispor,
manutenção do automóvel,
*Perito Auto & Formador
Não Podem, Nem devem ser
Especialista,
Segurança
Negociáveis, justamente por
Rodoviária,
Manutenção,
respeito com vidas em
Operação e Logística.
mobilidade,
requerem
por
Condução
competente
supervisão Decida
capacitada, ou seja, diga Defensiva por Prevenção de
Emissões
e
Não, quando em oferta no Custos,
posto de abastecimento de Segurança Rodoviária
combustível !!

+258 87 474 9011 (whatsapp
Tal e qual a educação, a )
formação
de ou +258 85 284 0215
aperfeiçoamento profissional
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cadastramanto, em que cada
distrito passou a gerir os
seus
servidores
públicos
através de garantia das
condições para o efeito,
evitando
desta
forma
a
deslocação dos mesmos a
capital
provincial,
uma
situação que culminava com o
abandono
do
trabalho.
Porém, não é o que acontece
em Inhassunge, onde o
Governo local ainda não criou
condições para o efeito, o que
quer dizer que, indirectamente,
o executivo está a apadrinhar
o abandono dos postos de
trabalho
por
parte
dos
funcionários, para deslocaremse a Quelimane.
Em exclusivo ao Diário da
Zambézia, esta segunda-feira
(27), o Administrador daquele

Ecomonia

Bernardo Cutune-Adm de Inhassunge

distrito, Bernardo Cutune,
confirmou que há funcionários
que abandonam o trabalho
para realizar a Prova de Vida,
porque o distrito ainda está
sem condições. “Recebemos
orientação
sim, e já
adquirimos computadores, o
que falta
é montar os
dispositivos" - disse, mas não
avança
quando os
equipamentos
serão
instalados
e
consequentemente o início do
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processo administrativo.
Mesmo com isso, o chefe do
executivo
de
Inhassunge
sublinhou que é imperioso que
os funcionários realizem a PV
para evitar que os seus
salários sejam congelados,
por
isso
continuarão
a
deslocar-se
a
Quelimane
até
que
as
condições
sejam
criadas
naquele
distrito, a sul da Zambézia.
Há
dias,
aquando
da
cerimónia de tomada de posse
dos
novos
Secretários
Permanentes Distritais (SPDs),
a Secretária de Estado da
Zambézia, Judith Mussácula,
exigiu dos quadros para que
garantissem condições para
fazer face ao processo de
Prova de Vida, evitando
assim a enchente na capital
provincial, que nos últimos
dias
tem-se
verificado.

Fundo de apoio pós-Idai

Empresários questionam o porquê de excluir Quelimane

C

Redação

ontínua sem explicação
a aritmética usada pelo
Gabinete
de
Reconstrução
Pós-Ciclone
(GEPROC), para excluir o
distrito de Quelimane, no
financiamento das empresas
que
sofreram
com
as
intempéries que assolaram a
província da Zambézia, em
particular.
Como se sabe, aquando da
passagem dos ciclones Idai e

Kenneth, Quelimane, olhando
pela sua localização (faixa
costeira), também foi afectado
e
parte
das
empresas
sediadas neste distrito/cidade,
não escaparam à fúria dos
ventos e chuvas fortes que se
fizeram sentir naquele período.
Há dados que provam isto,
mas o GREPOC não teve
mesmo entendimento, quando
recebeu o financiamento do
Banco Mundial para apoiar as
empresas que sofreram com
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as

intempéries.

Na província da Zambézia, os
distritos
de
Nicoadala,
Namacurra, Mocuba, Milange,
Morrumbala,
Chinde
e
Inhassunge constam da lista
de
financiamentos,
uma
situação que indigna os
empresários.
Falando
esta
segundafeira(27), em Quelimane, no
Diálogo Público Privado, Zeca
Dias, Presidente da Associação
de Empreiteiros da Zambézia
(ASEZA),
disse
não
compreender qual foi o critério
usado para excluir Quelimane
neste financiamento. Aliás, não
só foi o Dias da ASEZA, mas
também Carlos Joaquim, ficou
inconformado em ter visto
distritos
como
Pebane,
Luabo, Mopeia fora, quando se
sabe por exemplo, a zona

Diário da Zambézia, 29 de Junho de 2022
costeira tem sido a que mais é
assolada
em
casos
de
intempéries.
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Chamados a responder, os
gestores deste fundo, tiveram
sérias dificuldades em dar

respostas concretas, tendo em
seguida, a Secretária de
Estado
na
Zambézia,
recomendado a equipa do
GREPOC e do Conselho
Empresarial a sentar para
discutir este e vários assuntos.

Refira-se que a janela para
recepção das candidaturas,
termina já esta quinta-feira(30)
e até então, conforme sabe o
DZ, cerca de 150 empresas
terão já submetido os seus
pedidos.

Breves

Breves

Breves

EPC MUCAI EM QUELIMANE
VAI BENEFICIAR DE MAIS
SALAS DE AULA

ESTRADAS DA ZAMBÉZIA VÃO

ONZE INDIVÍDUOS DETIDOS
NA MAGANJA DA COSTA
INDICIADOS DE ROUBO

A Escola Primaria do 1º e 2º Grau
de Mucai,localidade de Nagoela,
em Quelimane, vai beneficiar de
um bloco de três salas de aula,
cuja primeira pedra foi lançada
esta segunda-feira (27), pelo
Administrador distrital , Simplício
Andrade.

A DEBATE ESTA QUARTAFEIRA
A cidade de Quelimane, acolhe
está quarta-feira (29), a reunião
provincial de estradas, evento a
ser dirigido pela Secretária de
Estado, Judith Mussácula, na
presença

de

Governador

Pio

De acordo com uma publicação
na página oficial do facebook do
Governo de Quelimane, as obras
que terão a duração de três
meses, foram financiadas pelos
parceiros de cooperação, num
montante
não
revelado.

Matos, administradores distritais,

Mundo Fora

Mundo Fora

entre

outras

individualidades.

Recorde-se que, a passagem dos
ciclones ANA e GOMBE nos
princípios deste ano, deixaram
muitas

estradas

intransitáveis.

Onze indivíduos estão detidos
desde a semana finda, no distrito
da Maganja da Costa, na
Zambézia, indiciados pelos crimes
de assaltos e roubos em
residências e estabelecimentos
comerciais. Destes, dois deles
são menores de 16 e 17 anos de
idade.
Segundo as autoridades policiais,
com a captura dos supostos
meliantes foi possível recuperar
diversos materiais electrônicos
com destaque para televisores,
amplificadores,
computadores,
entre outros.

Mundo Fora

Na Flórida

Rapaz de oito anos dispara e mata acidentalmente uma bebé
Fonte: Lusa

Um rapaz de 8 anos
disparou
e
matou
acidentalmente uma bebé
de um ano, além de ferir
outra de dois anos, num
motel na Flórida, no
domingo, revelaram as
autoridades dos Estados
Unidos.
O acidente ocorreu após
o pai do rapaz deixar a
sua pistola no quarto
de
um
motel
em
Pensacola, que foi depois
encontrada
pelo seu
filho, que a disparou, tendo

a bala trespassado a
bebé de um ano e
atingido
a
de
dois,
explicou o xerife do
condado de Escambia,
Chip Simmons.
As crianças baleadas
pertenciam à namorada do
dono do revólver e pai da
criança que fez o disparo e
a bebé ferida deve
recuperar, acrescentou o
xerife.
O pai voltou ao quarto,
pegou na arma e em algo
que os investigadores
acreditam ser droga, e
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abandonou o local, revelou
Simmons.
Está acusado de ser um
criminoso condenado na
posse de uma arma de
fogo, além de enfrentar
duas
acusações
de
negligência
pelo
armazenamento de uma
arma de fogo em local de
fácil acesso por menor de
idade, que resultaram em
ferimentos e adulteração
de provas. Foi preso e
posteriormente libertado
sob uma caução de 41 mil
dólares.
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quebrE a Cabeça AQUI...

PREÇÁRIO DE ASSINATURAS

Assinaturas mensais Metical 20 Edições
(Singulares): 2.000 Mensal (Instituições-Nacionais): 3.192 Mt * Instituições Estrangeiras: 4.000MT
Cobrado em Metical ou em moeda convertível ao Câmbio do dia
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