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Sociedade Civil diz que consulta em curso não é transparente nem inclusivo

Já começou o barulho
em torno da lei de terras

( M a p u t o ) C o m o s mercador em relação às observações e de melhorar o processo. Em sesinais cada vez mais evi- sugestões já avançadas na perspectiva gundo lugar está o facto de, para
dentes de cenários de exVídeo mostrando um homem a pedir socorro
propriação, especulação
e negociatas milionárias
que inundam o sector de
(Maputo) A Polícia da República de socorro, era procurado pelas autoterras, a Sociedade Civil
Moçambique negou a ocorrência de mais ridades, acusado de ter arrombado
já veio a público exigir
um rapto na cidade de Maputo, na manhã um escritório e retirado alguns bens,
que o actual processo de
desta terça-feira. O facto é que um vídeo particularmente computadores.
auscultação pública sobre
que circula nas redes sociais, mostra o
Até ao início da noite de ona revisão da Política Nacenário em que um cidadão é obrigado a tem, o indivíduo encontrava-se,
cional de Terras observe
entrar num carro, numa das avenidas da segundo as autoridades policiais,
uma paragem para concidade de Maputo. Para os transeuntes que detido nas instalações da 3ª esquacertação.
presenciaram e filmaram a cena, tratava-se dra da cidade de Maputo.
Essencialmente, a
de um sequestro protagonizado por bandos
Os últimos dois casos confirSociedade Civil diz que
que operam neste tipo de crime.
mados de rapto na cidade ainda não
recorreu à imprensa para
Entretanto, a Polícia da República de têm qualquer evolução do ponto de
denunciar duas coisas.
Moçambique esclarece que não se tratou de vista de esclarecimento, apesar de
Primeiro, o facto de as aurapto não. Tratou-se, isso sim, de uma opera- as autoridades terem dito que todas
toridades moçambicanas,
ção da Polícia, através de agentes do Serviço as linhas operativas tinham sido
através da comissão que
Nacional de Investigação Criminal. O cidadão accionadas para um rápido esclaestá a trabalhar na matéria,
detido, que no vídeo aparece a gritar pedindo recimento dos casos.(Redacção)
estar a fazer ouvidos de

Maputo, 23.02.2022

Polícia desmente mais um rapto na capital
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Grupo provoca terror quando tentava
atravessava o distrito em direcção a oeste

Várias casas incendiadas
nas aldeias de Nangade

(Maputo) Várias aldeias
foram invadidas e incendiadas durante o fim-de-semana
por insurgentes que se deslocavam para oeste, através
de Nangade, um distrito no
norte de Cabo Delgado que
fica entre Palma e Mocímboa
da Praia a leste, e o distrito
de Mueda a oeste.
Pensa-se que os ataques
foram realizados por dois
grupos separados de insurgentes, um que se deslocava
de Chacamba para o Rovuma
e o outro de Litingina para
Namatil. Chacamba e Litingina foram os primeiros
a serem atacados quando
os insurgentes estavam de
passagem na noite de sexta-feira, ao fim do dia.
Segundo uma fonte local, cerca de 50 insurgentes
desceram sobre Litingina por
volta das 17h30 e mataram
seis pessoas. Enquanto isso,
mais ao norte, em Chacamba,

a 7 km da sede do distrito de
Nangade, insurgentes cercaram
a vila para impedir que alguém
escapasse, disse uma fonte a
Z i t a m a r. O s i n s u r g e n t e s t e r i a m
começado a disparar quando
viram dois jovens, que não
sabiam o que estava acontecendo, tentarem deixar a vila
em motorizadas. Os terroristas
pensaram que os dois jovens
estavam em fuga. Ainda não se
sabe quantos ficaram feridos.
No sábado, depois de sair
de Litingina, os insurgentes
foram avistados a 20 km de
Namatil, na aldeia de Mungano,
onde um homem local chamado
Muamede foi capturado e outro,
chamado Munkuti, foi decapitado, segundo uma fonte. A
fonte acrescentou que as forças
da SAMIM, a missão militar
da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral em
Cabo Delgado, alegadamente
não estavam a dar a devida e
necessária resposta.

No mesmo dia, cerca das
16h00, foi invadida a aldeia
de Ntamba Lagoa, também conhecida como aldeia Armando
Emílio Guebuza. Insurgentes
teriam queimado casas indiscriminadamente antes de fugir
com comida, cabritos e outros
bens. O número de vítimas ainda
não foi verificado.
Os ataques continuaram
no domingo, com a queima de
casas em Muiha e Chicuaia
Ve l h a , a l d e i a s s e p a r a d a s p o r
cerca de seis quilómetros. A
NASA FIRMS detectou um denso aglomerado de incêndios em
áreas povoadas dessas aldeias
na noite de domingo. A aldeia
denominada “Paulo Samuel
Kankomba” também teria sido
atacada ao mesmo tempo.
Este grupo de insurgentes foi visto pela última vez
a dirigir-se para noroeste,
aparentemente em direcção ao
Niassa, ao longo do rio Rovuma. O destino pretendido não
é claro, mas também aventa-se
a hipótese de estarem a tentar
a t r a v e s s a r p a r a a Ta n z â n i a .
( m e d i a FA X / Z i t a m a r )
Este artigo foi produzido pela Zitamar
e m e d i a FA X n o â m b i t o d o p r o j e c t o C a b o
Ligado, em colaboração com a ACLED.
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Vladimir Putin em discurso directo

“Acordos de Minsk já
não existem, não há mais
nada para cumprir”

Agenda Cultural

lares” de Donetsk e Lugansk,
levando a fortes críticas por

Publicidade

“ To d o s t ê m d e r e c o n h e c e r
a vontade expressa por Donetsk e Lugansk”, afirmou esta
terça-feira o presidente russo
Vladimir Putin durante o seu
discurso indicando que a Ucrânia - e os restantes envolvidos
como os EUA e Europa - deverá, por isso, aceitar a decisão
destas regiões separatistas.
O presidente da Rússia
acrescenta ainda que “os Acordos de Minsk já não existem,
não há mais nada para cumprir”
e que estão “categoricamente
contra a participação da Ucrân i a n a N AT O ” .
Acrescenta também que
a melhor solução para este
caso de conflito era que a
Ucrânia recusasse a particip a ç ã o n a N AT O .
Recorde-se que Putin assinou ontem dois decretos que
pedem ao Ministério da Defesa
russo que “as Forças Armadas
da Rússia assumam as funções
de manutenção da paz no território” das “repúblicas popu-

parte dos EUA, Reino Unido
e ainda Europa.
Em 2014, a Rússia invadiu
o leste da Ucrânia e anexou a
península da Crimeia, território ucraniano.
A guerra no leste da Ucrânia entre as forças de Kiev e
separatistas pró-Rússia fizeram até ao momento mais de
14 mil mortos, de acordo com
as Nações Unidas.(NM)

Matrículas para 2022

A Escola Comunitária Luís Cabral- ECLC, informa aos alunos, pais,
encarregados de educação e ao público em geral, que tem vagas para matricular
novos ingressos da 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª classe por um valor acessível.

Podendo obter mais informações na secretaria daquela escola, sito na Sede do Bairro Luís Cabral,
entrando a partir da Junta ou Maquinag ou contactar através dos telemóveis: 847700298 ou 826864465 ou
ainda 871232355.

Cine-Teatro Gilberto Mendes

Xima Bar

Sexta, dia 25 de FEV
a partir das 17h
BOB LEE & TRIO
Sábado, dia 26 de FEV
a partir das 17h
Dino Miranda & TRIO
Maputo, 23.02.2022

Matrículas
para 2022

A Escola Comunitária Luís Cabral- ECLC, informa aos alunos, pais,
encarregados de educação e ao público em geral, que tem vagas para matricular
novos ingressos da 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª classe por um valor acessível.
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Sextas, Sábados, Domin
gos e Feriados a partir
das 18h30
Os Resistentes da Towen

Podendo obter mais informações na secretaria daquela escola, sito na Sede do Bairro Luís Cabral,
entrando a partir da Junta ou Maquinag ou contactar através dos telemóveis: 847700298 ou 826864465 ou
ainda 871232355.
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