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Publicidade

(Maputo) A embaixado-
ra norte-americana nas Nações 
Unidas advertiu os Estados 
africanos que se “envolvem 

UMA INDIRECTA PARA MOÇAMBIQUE?

EUA advertem Estados africanos que se 
“envolvem com países sancionados” 

com países sancionados” pelos EUA, 
lembrando que a invasão russa da 
Ucrânia está a prejudicar o continente. 

“Nossas sanções contra a Rússia 

têm a intenção de desencorajar os russos 
de continuar sua agressão na Ucrânia 
[...] Eu advertiria [aos países africanos] 

(Maputo) Um grupo des-
conhecido decapitou um idoso 
na localidade de Mapate, inte-
rior do distrito de Muidumbe, 
na província de Cabo Delgado, 
disseram ontem fontes locais. 

O corpo da vítima foi en-
contrado na quarta-feira pelos 
moradores locais, que suspei-
tam que o crime foi cometido 
pelos rebeldes que aterrorizam 
a província de Cabo Delgado 
desde 2017, explicou  um mo-
rador da localidade de Mapate, 
a pouco de 50 quilómetros da 
sede do distrito de Muidumbe. 

“Ele vivia sozinho e tam-
bém quase ninguém estava na 
vizinhança porque muitas pes-

CORPO DA VÍTIMA FOI ENCONTRADO PELOS MORADORES LOCAIS

Decapitado idoso no interior de Muidumbe
soas abandonaram o local com receio 
dos últimos ataques que registamos”, 
explicou o residente. 

Uma fonte da força local disse 
que as análises preliminares indicam 
que a vítima foi decapitada pelos re-
beldes, notando que, há quase um mês, 
os grupos que aterrorizam a província 
mataram uma pessoa naquela região. 

“Quero acreditar que é mais uma 
acção terrorista, há um mês mataram 
uma pessoa aqui em um ataque e, em 
resposta, nós conseguimos matar dois 
dos insurgentes”, afirmou a fonte da 
força local, antigos combatentes da 
luta de libertação que apoiam as forças 
governamentais no combate contra a 
insurgência em Cabo Delgado. 

A província de Cabo Delgado é 

rica em gás natural, mas aterrorizada 
desde 2017 por rebeldes armados, 
sendo alguns ataques reclamados pelo 
grupo extremista Estado Islâmico. 

Há 784 mil deslocados internos 
devido ao conflito, de acordo com a Or-
ganização Internacional das Migrações 
(OIM), e cerca de 4.000 mortes, segundo 
o projecto de registo de conflitos ACLED. 

Desde Julho de 2021, uma ofen-
siva das tropas governamentais com o 
apoio do Ruanda a que se juntou depois 
a Comunidade de Desenvolvimento 
da África Austral (SADC) permitiu 
recuperar zonas onde havia presença 
de rebeldes, mas a fuga destes tem 
provocado novos ataques noutros dis-
tritos usados como passagem ou refúgio 
temporário.(Redacção)
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para não se envolverem com países 
sancionados pelos Estados Unidos”, 
disse Linda Thomas-Greenfield, num 
discurso enviado ontem pela embaixada 
norte-americana em Maputo. 

Linda Thomas-Greenfield fa-
lava durante as visitas de trabalho 
que realizou a três países africanos 
na última semana, nomeadamente 
Gana, Cabo Verde e Uganda. 

Para a diplomata, embora os 
países africanos tenham a liber-
dade para tomar as suas próprias 
decisões sobre a política externa, 
o continente está também a sofrer 
com o impacto da guerra. 

“Os africanos têm o direito de 
decidir as suas posições de política 
externa, livres de pressão e manipula-
ção, livres de ameaças. Mas deixe-me 
ser clara [...] Anteriormente, mais de 
190 milhões de pessoas viviam em in-
segurança alimentar após a Covid-19. 
Bem, desde a invasão em larga escala 
na Ucrânia, estimamos que esse nú-
mero pode subir para 230 milhões”, 
declarou Linda Thomas-Greenfield. 

“O facto é que isto prejudica 
África”, frisou a diplomata, lem-
brando que a Rússia e a Ucrânia 
fornecem mais de 40% do supri-
mento de trigo ao continente. 

“Independentemente do que 

sentem em relação à Rússia, todos nós 
temos um forte interesse comum em 
mitigar o impacto da guerra na Ucrânia 
na segurança alimentar”, acrescentou 
a diplomata, que esclarece ainda que 
as sanções que os EUA estão a adoptar 
contra a Rússia não se aplicam às ex-
portações de alimentos e fertilizantes, 
mas sim para “commodities”. 

A posição da diplomata norte-a-
mericana ocorre num contexto em que 
Moçambique estuda a possibilidade 
de comprar petróleo russo, em rublos, 
caso essa opção seja viável, depois de 
Moscovo ter apresentado a Maputo 
disponibilidade para esse mecanismo. 

“Estou certo de que vamos es-
tudar e verificar a viabilidade dessa 
oferta [da Rússia], se houver viabi-
lidade, com certeza que [o petróleo 
russo] será adquirido” em rublos, 
afirmou Carlos Zacarias, ministro 
dos Recursos Minerais e Energia. 

Moçambique esteve entre os 
países que se abstiveram em duas 
resoluções que foram a votos na 
Assembleia-Geral da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU): 
uma condenou a Rússia pela crise 
humanitária na Ucrânia devido à 
guerra e outra suspendeu Moscovo 
do Conselho de Direitos Humanos. 

A Frente de Libertação de 

Moçambique (Frelimo, partido no 
poder) foi um aliado de Moscovo 
durante o tempo da ex-URSS, tendo 
recebido apoio militar durante a 
luta contra o colonialismo portu-
guês e ajuda económica depois da 
independência, em 1975. 

Segundo dados oficiais, o vo-
lume anual das transacções econó-
micas entre Moçambique e Rússia 
estavam estimadas em, pelo menos, 
100 milhões de dólares. A Rússia lan-
çou em 24 de Fevereiro uma ofensiva 
militar na Ucrânia que já matou mais 
de cinco mil civis, segundo a ONU, 
que alerta para a probabilidade de o 
número real ser muito maior. 

A ofensiva militar russa causou 
a fuga de mais de 16 milhões de pes-
soas, das quais mais de 5,7 milhões 
para fora do país, de acordo com os 
mais recentes dados da ONU. 

Também segundo as Nações 
Unidas,  15,7 milhões de pes-
soas  necessi tam de assis tência 
humanitár ia  na Ucrânia . 

A invasão russa foi condenada 
pela generalidade da comunida-
de internacional, que respondeu 
com o envio de armamento para 
a Ucrânia e o reforço de sanções 
económicas e políticas a Moscovo. 

 (Redacção) 
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Publicidade

(Maputo)  O Serviço Na-
cional de Investigação Criminal 
(Sernic) incinerou ontem mais 
de 180 quilos de drogas apreen-
didas no primeiro semestre do 
ano e deteve 74 pessoas, em 
Sofala, centro do país,  disse 
ontem fonte oficial. 

Trata-se de 187 quilos de 
canábis, 107 gramas de heroína 
e 18 gramas de cocaína, apreen-

APREENDIDAS NO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO EM SOFALA

Polícia incinera mais de 180 quilos de drogas  
didas  ent re  Janei ro  e  Junho 
deste ano no distrito de Búzi 
e na cidade da Beira, capital 
provincial de Sofala, disse Al-
feu Sitoe, porta-voz do Sernic 
naquela província. 

“Em conexão com as dro-
gas foram detidas 74 pessoas 
e também foram instruídos 34 
processos-crimes, 27 dos quais 
já se encontram no Ministério 

Público e sete continuam em 
instrução preparatória”, referiu 
o porta-voz. 

Moçambique é apontado por 
várias organizações internacio-
nais como um corredor de trânsito 
para o tráfico internacional de 
estupefacientes com destino à 
Europa e Estados Unidos da Amé-
rica, principalmente de heroína 
oriunda da Ásia.(Redacção) 

(Maputo) Moçambique e o 
Reino de Esuatini (antiga Sua-
zilândia) assinaram um acordo 
para a “circulação directa” de 
comboios, um instrumento que 
vai reforçar a circulação de mer-
cadorias, com destaque para o 
carvão, através da fronteira de 
Goba, anunciou fonte oficial. 

“Como impacto imediato do 
acordo assinado, a linha férrea de 
Goba vai duplicar o número diário 
de comboios de carvão, passando 
dos actuais dois para quatro”, 

PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS

Moçambique e Esuatini 
com ligação ferroviária directa  

disse Mateus Magala, ministro 
dos Transportes e Comunicações. 

Com o novo acordo, a circu-
lação dos comboios de um país 
para o outro vai ser feita sem que 
haja uma paragem obrigatória na 
fronteira de Goba, que liga Mo-
çambique e Esuatini. 

O acordo foi assinado entre 
as empresas ferroviárias Portos e 
Caminhos de Ferro de Moçambi-
que e a Esuatini Railways. 

Segundo o governante, o 
volume de carvão transportado 

vai aumentar de 3.600 toneladas 
para 7.200 toneladas por dia, num 
entendimento que representa a 
“concretização da zona africana 
de livre comércio”. 

De acordo com dados avança-
dos pelo ministro, foram transpor-
tadas no ano passado, através da 
linha férrea de Goba, um total de 
190 mil toneladas de carga prove-
niente de Esuatini, esperando-se, 
para este ano, o manuseamento de 
cerca de 788 mil toneladas. 

(Redacção)
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(Maputo)  As autoridades 
m o ç a m b i c a n a s  e m  M a n i c a 
r epa t r i a r am 12  c idadãos  de 
nacionalidade malawiana que 
entraram de forma clandestina 
em Moçambique, “fugindo” do 
confinamento social  na África 
do Sul,  disse fonte policial .

O grupo foi interceptado 
pela Polícia moçambicana no 
sábado  num au tocar ro ,  com 
outros 37 passageiros moçam-
bicanos,  que fazia a l igação 
entre Maputo (sul do país) e 
Tete  (centro) ,  quando tenta -
va regressar  ao Malawi sem 
nenhum documento,  explicou 
Már io  Arnaça ,  por ta -voz  do 
Comando Provincial  da Polícia 
de Manica.

Citando um dos passagei-
ros,  Mário Arnaça disse que o 

ESTAVAM CLANDESTINAMENTE  EM MOÇAMBIQUE, FUGINDO DO ‘LOCKDOWN’ NA ÁFRICA DO SUL

Autoridades moçambicanas 
repatriam doze malawianos

grupo teve informações de uma 
rede que facil i ta esquemas de 
ent radas  i legais ,  na  f ronte i-
ra de Zobue, entre Malawi e 
Moçambique ,  e  em Ressano 
Garcia ,  entre  Moçambique e 
África do Sul.

“Os malawianos passaram 
por Moçambique há três meses 
a caminho da África do Sul, 
violando a fronteira. Devido ao 
‘lockdown’ [confinamento] na 
África do Sul, não conseguiram 
emprego e tentavam regressar a 
casa usando os mesmos esquemas 
ilegais”, adiantou o porta-voz.

U m a  e q u i p a  m u l t i s s e c -
torial ,  que inclui a Polícia e 
Se rv i ços  de  Mig ração  e  de 
saúde, submeteu o grupo dos 
12 malawianos a rastreio da 
COVID-19 antes de os repatriar.

“Por  impera t ivo  da  l e i , 
o autocarro em que seguiam 
levou-os até a fronteira com 
o Malawi e assim procedeu-se 
ao repatriamento”, acrescentou 
Mário Arnaça.

Moçambique tem as fron-
teiras encerradas desde 01 de 
Abril ,  quando foi decretado o 
Estado de Emergência.

O pa ís  reg is ta  um to ta l 
de  1 .268 casos  posi t ivos  de 
COVID-19, nove óbitos e 373 
pessoas recuperadas,  segundo 
as autoridades de saúde

A pandemia de COVID-19 
já provocou mais de 569 mil 
mor tos  e  in fec tou  quase  13 
mi lhões  de  pessoas  em 196 
países e  terr i tórios,  segundo 
um balanço feito pela agência 
francesa AFP.       (Redacção)

22 Rapid street.
Nelspruit - África do Sul

Telf.: 0027 137 522 099
          0027 799 819 637

www.antarte.co.za @ antarte.nelspruit@antarte.pt

Venha conhecer a loja Antarte mais perto de si!

galeria.co.za

4DN  4123 -

(Maputo)  As autoridades 
m o ç a m b i c a n a s  e m  M a n i c a 
r epa t r i a r am 12  c idadãos  de 
nacionalidade malawiana que 
entraram de forma clandestina 
em Moçambique, “fugindo” do 
confinamento social  na África 
do Sul,  disse fonte policial .

O grupo foi interceptado 
pela Polícia moçambicana no 
sábado  num au tocar ro ,  com 
outros 37 passageiros moçam-
bicanos,  que fazia a l igação 
entre Maputo (sul do país) e 
Tete  (centro) ,  quando tenta -
va regressar  ao Malawi sem 
nenhum documento,  explicou 
Már io  Arnaça ,  por ta -voz  do 
Comando Provincial  da Polícia 
de Manica.

Citando um dos passagei-
ros,  Mário Arnaça disse que o 

ESTAVAM CLANDESTINAMENTE  EM MOÇAMBIQUE, FUGINDO DO ‘LOCKDOWN’ NA ÁFRICA DO SUL

Autoridades moçambicanas 
repatriam doze malawianos

grupo teve informações de uma 
rede que facil i ta esquemas de 
ent radas  i legais ,  na  f ronte i-
ra de Zobue, entre Malawi e 
Moçambique ,  e  em Ressano 
Garcia ,  entre  Moçambique e 
África do Sul.

“Os malawianos passaram 
por Moçambique há três meses 
a caminho da África do Sul, 
violando a fronteira. Devido ao 
‘lockdown’ [confinamento] na 
África do Sul, não conseguiram 
emprego e tentavam regressar a 
casa usando os mesmos esquemas 
ilegais”, adiantou o porta-voz.

U m a  e q u i p a  m u l t i s s e c -
torial ,  que inclui a Polícia e 
Se rv i ços  de  Mig ração  e  de 
saúde, submeteu o grupo dos 
12 malawianos a rastreio da 
COVID-19 antes de os repatriar.

“Por  impera t ivo  da  l e i , 
o autocarro em que seguiam 
levou-os até a fronteira com 
o Malawi e assim procedeu-se 
ao repatriamento”, acrescentou 
Mário Arnaça.

Moçambique tem as fron-
teiras encerradas desde 01 de 
Abril ,  quando foi decretado o 
Estado de Emergência.

O pa ís  reg is ta  um to ta l 
de  1 .268 casos  posi t ivos  de 
COVID-19, nove óbitos e 373 
pessoas recuperadas,  segundo 
as autoridades de saúde

A pandemia de COVID-19 
já provocou mais de 569 mil 
mor tos  e  in fec tou  quase  13 
mi lhões  de  pessoas  em 196 
países e  terr i tórios,  segundo 
um balanço feito pela agência 
francesa AFP.       (Redacção)

22 Rapid street.
Nelspruit - África do Sul

Telf.: 0027 137 522 099
          0027 799 819 637

www.antarte.co.za @ antarte.nelspruit@antarte.pt

Venha conhecer a loja Antarte mais perto de si!

(Maputo)  A 57.ª edição da 
Feira Agro-pecuária, Comercial 
e  Indust r ia l  de  Moçambique 
(FACIM), a maior amostra em-
presarial e de negócios do país, 
arranca em 29 de Agosto em 
Maputo, anunciou ontem o Mi-
nistério da Indústria e Comércio. 

“A Feira irá proporcionar 
uma plataforma de intercâmbio 
e de cooperação com a realiza-
ção de uma série de actividades, 
inc lu indo  expos ições ,  semi-
nários,  sessões de promoção 
e bolsas de contacto”,  indica 

TRATA-SE DA MAIOR FEIRA DE NEGÓCIOS DE MOÇAMBIQUE

FACIM arranca a 29 de Agosto 
um comunicado da Agência de 
P romoção  de  Inves t imen tos 
e  Expor tações  (AIPEX) ,  do 
Ministério da Indústria e Co-
mércio.  

A 57.ª  edição da feira vai 
decorrer entre 29 de Agosto e 
04 de Setembro, num modelo 
híbrido (presencial  e virtual) , 
embora o destaque esteja na 
participação presencial ,  tendo 
em consideração a “reabertura 
gradual da economia”,  acres-
centa o comunicado da AIPEX, 
que não avança dados sobre o 

número de empresas que vão 
participar. 

“Para a presente edição, 
des tacam-se  a lgumas  inova-
ções, dentre as quais o pavilhão 
de exposição de serviços finan-
ceiros e seguros,  pavilhão dos 
exportadores,  feira de empre-
go, de empreendedorismo e de 
inovação tecnológica “,  refere 
o comunicado. 

A F a c i m  d e c o r r e  d e s d e 
1974, um ano antes da procla-
mação da  independência  em 
Moçambique.(Redacção) 


