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Para melhor identificação na estrada

Passageiros assinam livro de controlo
Sociedade

•	 A	iniciativa	vem	da	Associação	Provincial	dos	Transportadores	da	Zambézia

Associação	 Provincial	
dos	 Transportadores	
da	 Zambézia	 (APTZ)	

ordena	 aos	 motoristas	
desta	 parcela	 do	 país,	 para	
marcação	 das	 presenças	 dos	
seus	 passageiros,	 visando	
garantir	 a	 segurança	 e	
melhor	 controlo	 na	 estrada.
As	 viagens	 nos	 últimos	
dias,	 dentro	 da	 província	 da	
Zambézia	 são	 caracterizadas	
por	 um	 controlo,	 através	 da	

lista	de	 	 	 	 	 	 	 	 	 	presenças	cuja	
medida	visa	facilitar	o	motorista	
a	saber,	quem	leva	e	para	onde.	
Foi	 mesmo	 este	 propósito,	
que	 levou	 a	 equipa	 do	 Diário	
da	 Zambézia,	 a	 contactar	 o	
presidente	 da	 APTZ,	 Santos 
Ataíde,	 para	 junto	 dele	 saber	
dos	resultados	esperados	com	
a	 introdução	 desta	 boa	 nova.
Santos	 disse	 que	 com	 a	
introdução	 desta	 medida	 será	
fácil	 localizar	 o	 passageiro	

ou	 a	 sua	 família,	 após	 um	
incidente	 durante	 a	 viagem,	
tendo	 explicado	 que	 antes	
tornava-se	difícil	 ter	os	dados,	
principalmente	 quando	
acontece	 algo	 inesperado.	
“Introduzimos isso, para 
facilitar os mesmos 
motoristas em caso de 
acidente ou mesmo no furto 
dos bens dentro do veículo, 
será fácil localizar o indivíduo 
caso tenha abandonado 
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>Somos uma empresa de Propriedade Intelectual
   que presta assistência a uma ampla gama de
   clientes locais e internacionais com interesse em
   Propriedade Intelectual em Moçambique, 
   desde 2009. >Nossa experiência e habilidades especializadas

  ajudam-nos a permanecer no topo do nosso
  ramo e estar sempre um passo a frente

dos outros.
>Os serviços incluem:  Registo de marcas, patentes 
    e outros direitos de propriedade industrial.
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a viatura”	 –	 disse.
O	nosso	entrevistado	sublinhou	
ainda,	 que	 há	 casos	 em	 que	
um	passageiro	 pode	 confundir	
as	bagagens	 levando	objectos	
que	 não	 lhe	 pertence	 e	 com	
esta	 novidade	 esta	 situação	
terá	 a	 solução	 imediata.

Renitência de alguns 
motoristas

O	presidente	da	APTZ	mostrou-
se	preocupado	pelo	facto	desta	
medida	 ser	 implementada	 por	
alguns	 motoristas,	 ao	 passo	
que	 outros	 ainda	 continuam	
a	 sabotar.	 Nisso,	 exorta	 a	
responsabilidade	 individual. 
“Implementamos há 2 meses, 
mas até então poucos estão 
a cumprir e os outros alegam 
não ter tempo para tal”	–	disse	
para	 depois	 reiterar	 que	 em	
caso	 de	 acidente	 o	 motorista	
deverá	 se	 responsabilizar	
em	 identificar	 a	 família	 dos	

acidentados,	o	mesmo	também	
para	o	passageiro		que	descer	
com	 a	 pasta	 de	 outro,	 deve	
ser	 localizado	 caso	 contrário	
segundo	 Ataíde,	 o	 motorista	
pagará	 pelos	 prejuízos.

Violação da lotação 
preocupa APTZ

Entretanto,	 Santos	 Ataíde	
disse	 por	 outro	 lado,	 que	
está	 preocupado	 com	 o	 não	
cumprimento	da	lotação,	sendo	
que	os	cidadãos	(passageiros)	
que	 forem	 responsáveis	 pela	
violação	 da	 mesma	 poderão	
ser	 multados	 ao	 abrigo	 do	
Decreto	 35/2019,	 que	 está	

Foto	Google
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em	 vigor	 desde	 Agosto	
último	 no	 país.	 “É preciso 
trazer esta consciência 
e responsabilidade do 
passageiro sobre o que é que 
significa ir a bordo de um 
veículo que já está cheio”	 –	
esclareceu	ao	DZ	o	presidente	
da	 Associação	 Provincial	 dos	
Transportadores	da	Zambézia.
O	 número	 	 4	 do	 Artigo	 106	
do	 novo	 Regulamento	 de	
Transporte	 em	 Veículos	
Automóveis,	 determina	 que	
no	 transporte	 urbano,	 as	
multas	por	excesso	de	lotação	
são	 aplicadas	 ao	 passageiro	
correspondendo	 ao	 valor	
da	 passagem	 do	 trajecto	
em	 que	 a	 viatura	 encontra-
se	 licenciada	 e	 o	 mesmo	 é	
obrigado	 a	 desembarcar.
A	 fonte	 disse	 que	 a	 medida	
vem	 desencorajar	 o	 próprio	

passageiro	 que	 aceita	 subir	
na	esquina,	 sabendo	que	está	
colocar	em	risco	a	sua	própria	
vida.	 “As vezes o excesso 
de lotação é decorrente 
da solicitação do próprio 
passageiro, embora isso não 
isente a responsabilidade 
por parte do condutor e ou 
do operador”	 –	 disse	 para	
depois	 apelar	 aos	 cidadãos	
para	 que	 não	 se	 façam	entrar	
numa	 viatura	 que	 não	 tem	
espaço	 ou	 seja,	 não	 aceitar	
sentar	 nas	 esquinas	 sob	 risco	
de	 pagar	 multas.	 “É preciso 
trazer esta consciência 
e responsabilidade do 
passageiro sobre o que 
é que significa ir à bordo 
de um veículo que já está 
cheio, isso também vai 
despertar aos outros utentes 
quem foi o   último a entrar 
extravasando a lotação tem 

que ser responsabilizado” 
–	 esclareceu	 Ataíde.
Ademais,	 o	 artigo	 sobre	
“Lotação”	 define	 ainda	 que:	
Nas	 carreiras	 interprovinciais	
e	 internacionais,	 o	 passageiro	
tem	 o	 	 	 direito	 a	 um	 lugar	
sentado	devidamente	marcado.	
Em	carreiras	urbanas,	na	ficha	
de	 inspecção	será	 	 indicado	o	
número	 de	 passageiros	 que	
podem	viajar	em	pé,	observando	
as	 condições	 compatíveis	
do	 veículo	 e	 segurança	
dos	 utentes.	 O	 número	 3	
responsabilização:	 Por	 cada	
passageiro	 	 	 em	 excesso,	
o	 	 operador	 	 é	 sancionado	
com	 multa	 correspondente	
ao	 valor	 da	 passagem	 do	
trajecto	 mais	 longo	 em	
que	 a	 viatura	 se	 encontra	
licenciada,	 para	 o	 transporte	
interprovincial	 e	 internacional.	
(Joaquim Chibalo)

Em Quelimane

Vaga de calor "carrega" pessoas ao Hospital
Saúde

É	sempre	 assim	 quando	
chega	 o	 verão,	 muitas	
pessoas	 procuram	

os	 cuidados	 de	 saúde	 no	
Hospital	 devido	 o	 calor,	 e	
como	 estamos	 neste	 período	
há	 relatos	 de	 enchentes	
que	 vem	 das	 unidades	
sanitárias,	 na	 sequência	 das	
altas	 temperaturas	 que	 se	
fazem	 sentir	 nos	 últimos	 dias.	
O	Hospital	Geral	de	Quelimane	

por	 exemplo	 atendeu	 no	
último	 final	 de	 semana,	 886	
pacientes	 que	 padeciam	
de	 várias	 doenças	 como	
respiratórias,	 hipertensão,	
disenteria	 e	 malária,	 que	
originou	 14	 internamentos	
em	 diferentes	 enfermarias.
Para	 além	 destas	 doenças	
acima	 mencionadas,	 o	 HGQ	
também	 registou	 entrada	 de	
doentes	 vítimas	 de	 acidentes	
de	 viação,	 agressões	 físicas,	

violência	 doméstica	 e	 casos	
de	mordedura	canina,	segundo	
avançou	 o	 responsável	 dos	
Serviços	de	Urgências	do	HGQ.	
Gito Calisto,	 que	 facultou	 a	
informação	no	habitual	balanço	
das	 72	 horas	 explicou	 que	
o	 segundo	 maior	 Hospital	
da	 Zambézia	 teve	 aumento	
significativamente	de	pacientes	
quando	 comparado	 com	
igual	 período	 da	 semana	
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finda.	 Aliás,	 Calisto	 realçou	
que	 aquele	 hospitalar	 está	
preparado	 para	 responder	
a	 demanda	 dos	 pacientes.			
Contudo,	 a	 fonte	 voltou	
a	 chamar	 atenção	 a	 toda	
comunidade	 para	 tomar	 as	
medidas	 de	 precaução,	 como	
por	 exemplo,	 consumo	 de	
muitos	líquidos,	evitar	expor-se	
ao	sol,	entre	outras	precauções.	
O	 mesmo	 apelo	 é	 estendido	
a	 todos	 pacientes	 que	 sofrem	
de	 doenças	 respiratórias	
para	 se	 dirigirem	 às	 unidades	
sanitárias	 mais	 próximas,	 a	
fim	 de	 serem	 prestados	 	 	 os	
primeiros	 cuidados	 devido	
a	 tendência	 de	 subida	 de	
temperatura	 nos	 últimos	
dias.	 (Nhama Armando)

Últimos cartuchos 

Razak despede-se da Zambézia 
Sociedade

O	governador	da	província	da	 Zambézia,	 Abdul 
Razak,	 assim	 como	

outros	 governadores	 de	
Moçambique	 estão	 de	 malas	
aviadas,	 depois	 que	 tomarem	

posse	 os	 novos	 governadores	
eleitos,	no	escrutínio	de	15	de	
Outubro,	que	elegia	Presidente	
da	 República,	 Assembleias	
da	 República	 e	 Provinciais.			
Nessa	 senda	 de	 ideias,	 a	

Reportagem	 do	 Diário	 da	
Zambézia	 soube	 de	 fontes	
fidedignas,	 que	 no	 último	
sábado	 (19),	 o	 palácio	 do	
governador	 da	 Zambézia	
acolheu	 uma	 pequena	 festa	

Foto	Google
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simbólica,	 reservada	a	amigos	
e	 demais	 conhecidos	 de	
Razak,	 para	 supostamente	
despedirem-se	 do	 executivo	
que	 trabalhou	 nesta	 parcela	
do	 país,	 durante	 cinco	 anos,	
nesse	 caso,	 um	 mandato.				
Essas	 mesmas	 fontes	
afiançaram	 ao	 DZ,	 que	 a	
modesta	cerimónia	contou	com	
a	presença	de	uma	das	bandas	
da	 cidade	 de	 Quelimane,	
que	 com	 música	 ao	 vivo	
abrilhantaram	 a	 festa	 e	 seus	
respectivos	convidados.	A	festa	
que	teve	o	seu	início	por	voltas	
da	15h00,	durou	cerca	de	sete	
horas	 de	 tempo,	 momento	
se	 calhar	 para	 recordar	 dos	

episódios	 de	 toda	 trajetória	
feita	durante	cinco	anos,	numa	
província	com	problemas	sérios	
de	 infraestruturas,	 como	 por	
exemplo,	 estradas	 e	 pontes.	
Falando	 em	 infraestruturas,	
o	 governador	 da	 província	 da	
Zambézia	deixará	os	seus	filhos	
(povo),	 com	obras	estagnadas	
que	 dariam	 esta	 província	 um	
novo	 rosto	 e	 se	 calhar	 mais	
postos	 de	 emprego,	 falo	 da	
residência	 dos	 médicos	 que	
até	hoje	 foi	 construída	apenas	
a	fundação	que	custou	milhões	
e	milhões	de	Meticais,	a	escola	
Secundária	 Bonifácio	 Gruveta	
no	 distrito	 de	 Namacurra,	 que	
foi	pedida	uma	adenda	de	perto	
de	 quinhentos	 mil	 Meticais,	

entretanto,	nada	andou	e	hoje	
vemos	 capim	 a	 volta	 da	 obra.
Mas	 nem	 tudo	 vai	 mal	 na	
província,	 Razak	 deixará	 os	
seus	 filhos	 com	 as	 obras	 de	
construção	 da	 ponte	 metálica	
sobre	o	Rio	Licungo,	que	liga	o	
posto	 administrativo	 de	 Malei,	
em	 Namacurra	 e	 Maganja	
da	 Costa,	 na	 Zambézia,	 uma	
infraestrutura	que	 foi	destruída	
pelas	 cheias	 que	 fustigaram	 a	
província	em	Janeiro	de	2015.
Importa	 referir	 que,	 se	 os	
resultados	 forem	 unânimes	
para	todos	os	partidos	políticos,	
Abdul	Razak	deixará	o	poder	na	
Zambézia	em	Janeiro	de	2020	
próximo.	 (Ernesta Missage) 

Eleições de 15 de Outubro

CPE divulga resultados da Zambézia
Politica

•	 Frelimo	e	seu	candidato	lideram	a	corrida
•	 Renamo	ausente	na	cerimónia	
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PREÇÁRIO DE ASSINATURAS

Foram	divulgados	nesta	
segunda-feira	 (21),	
dados	 definitivos	 das	

eleições	 gerais	 realizadas	
no	 último	 15	 de	 Outubro	
corrente,	 para	 a	 província	
da	 Zambézia.	 Entretanto,	
os	 resultados	 dão	
vantagem	 a	 Frelimo	 e	 seu	
candidato,	 Filipe Nyusi.
Dados	 divulgados	 na	
ocasião,	 pelo	 respectivo	
Presidente	 da	 Comissão	
Provincial	 de	 Eleições	 da	
Zambézia,	 Emílio Mpanga	
indicam	 que	 Zambézia,	
por	 sinal	 o	 segundo	
maior	 círculo	 eleitoral	 de	
Moçambique,	 inscreveu	
2.129.785	 eleitores	 e	
teriam	 sido	 instaladas	
cerca	 de	 3.219 mesas	
de	 assembleia	 de	 votos.
Nesta	 cerimónia	 foram	
apresentados	 textualmente	
três	editais,	o	primeiro	é	da	
eleição	 do	 Presidente	 da	
República,	 o	 segundo	 dos	
deputados	 da	 Assembleia	
da	 República	 e	 o	 terceiro	
da	 escolha	 dos	 membros	
da	 Assembleia	 provincial	
da	Zambézia,	que	o	cabeça	
de	 lista	 será	 designado	
governador	 provincial.	

Eleição do novo  
Presidente  da República 
No	 total	 de	 2.129.785 
eleitores	 inscritos, 882.319 
foram	 às	 urnas,	 1.247.466 
abstiveram	 e	 778.149	 são	
votos	 tidos	 como	 válidos.
De	 acordo	 com	 Mpanga,	

nesta	 corrida,	 Filipe	 Nyusi,	
candidato	 da	 Frelimo	
obteve	541.399       votos						
correspondente	 a	 69.58%.	
David Mbepo 
Simango	 (MDM),	
arrecadou	 29.403 votos	
correspondente	 a	 3.78%.	
Ossufo Momade	 da	
Renamo	 conseguiu	
201.444	 votos	 com	 a	
percentagem	 de	 25.89%.	
Mário Albino,	 candidato	
presidencial	 de	 AMUSI	
ganhou	 5.903	 votos	 que	
corresponde	 a	 0,76%.	

Eleição de novos  
deputados da Assembleia 

da República 
Para	 os	 deputados	 da	
casa	 do	 povo,	 foram	 votar	
906.78	 eleitores,	 1.223.707 
abstiveram	 e	 772.477	
são	 votos	 expressamente	
válidos	 e	 foram	
partilhados	 o	 seguinte:
Frelimo	 arrecadou	 505.906 
votos	 	 	 correspondente	 a	
65.49%,	 MDM	 -	 26.217	
votos	 equivalente	 a	 3.99%,	
Renamo	 228.615	 votos	
com	 29.60% enquanto	 	 	 o	
AMUSI	 obteve	 2.861	 votos	
que	 corresponde	 a	 0,37%.

 Eleição dos novos 
membros da Assembleia 
provincial da Zambézia 

Na	 eleição	 dos	 novos	
membros	 da	 Assembleia	
provincial	 da	 Zambézia,	
foram	 às	 urnas	 cerca	 de	

922.40	 eleitores,	 1.207.745 
abstiveram	 e	 822.144	 são	
votos	considerados	válidos.
Neste	 escrutínio	 de	 15	 de	
Outubro,	 a	 Frelimo	 obteve	
536.816        votos,	 que	
corresponde	 a	 65.29%,	
MDM	 arrecadou	 32.804 
correspondente	 a	 03.99% 
e	 Renamo	 conseguiu	
252.524	 votos	 com	 uma	
percentagem	 de	 30%.

Renamo ausente 
A	divulgação	dos	resultados	
da	eleição	de	15	de	Outubro	
corrente	 na	 província	 da	
Zambézia,	 foi	 marcada	
pela	 ausência	 do	 partido	
Renamo,	 os	 motivos	 são	
sobejamente	 conhecidos,	
não	 concordam	 com	 os	
dados,	alegadamente	que	o	
escrutínio	 foi	 caracterizado	
por	 fraudes,	 até	 que	 se	
exige	a	anulação	do	mesmo.	

Frelimo e MDM reagem 
sobre os resultados 

Por	outro	lado,	a	posição	da	
Perdiz	é	defendida	também	
pelo	MDM,	que	se	distanciou	
dos	resultados	logo	na	fase	
de	 apuramento	 parcial.	 Já	
a	 Frelimo	 diz	 que	 era	 de	
esperar	 a	 vitória,	 e	 como	
se	 não	 bastasse	 considera	
infundadas	 as	 reclamações	
da	oposição,	 dai	 que	apela	
aos	 partidos	 virtualmente	
perdedores	 para	
apresentarem	 as	 provas	
das	 suas	 reclamações	 da	
suposta	 fraude	 em	 sede	
própria.	 (Nhama Armando)      


