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Os grupos armados presu-
mivelmente associados aos 
activistas militares jihadis-
tas do Estado Islâmico con-
tinuam a semear terror no 
Norte de Moçambique e no 
passado fim-de-semana (sá-
bado e domingo) mataram 
quatro pessoas, incluindo 
uma criança, no distrito de 
Ancuabe, na Província de 
Cabo Delgado.
O distrito de Ancuabe é um 
dos que se julgavam segu-
ros, na faixa Sul da provín-
cia de Cabo Delgado, até às 
investidas registadas desde 
início do mês, provocando 
uma nova vaga de cerca de 
17 mil deslocados e com...
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Grupos armados continuam a 
passear sua classe em Ancuabe
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Grupos armados continuam a passear sua classe em Ancuabe

entretanto alvo de uma 
ofensiva militar que fez com 
que alguns deambulem pelo 
mato.
“Eles entraram por volta das 
21:00 e começaram a dispa-

Os grupos armados presu-
mivelmente associados aos 
activistas militares jihadistas 
do Estado Islâmico continu-
am a semear terror no Norte 
de Moçambique e no passado 
fim-de-semana (sábado e do-
mingo) mataram quatro pes-
soas, incluindo uma criança, 
no distrito de Ancuabe, na 
Província de Cabo Delgado.
O distrito de Ancuabe é um 
dos que se julgavam seguros, 
na faixa Sul da província de 
Cabo Delgado, até às inves-
tidas registadas desde início 
do mês, provocando uma 
nova vaga de cerca de 17 mil 
deslocados e com impacto 
na atividade económica da 
região.
Suspeita-se que os agresso-
res façam parte dos mesmos 
grupos rebeldes que desde 
Outubro de 2017 aterrori-
zam Cabo Delgado, mas que 
até agora estavam mais per-
to da fronteira com a Tanzâ-
nia e em redor dos estaleiros 
dos projectos de gás - zona 

que os grupos rebeldes es-
tão enfraquecidos e em de-
bandada, fazendo ataques 
enquanto fogem em busca 
de mantimentos.
Entretanto, um jornal edita-
do na província de Nampu-
la, Norte de Moçambique e 
limítrofe com Cabo Delgado, 
noticiou esta segunda-feira 
que esta divisão territorial 
registou um ataque na sema-
na passada, presumivelmen-
te obra dos elementos das 
células jihadistas.
O Alto Comissariado das Na-
ções Unidas para os Refu-
giados (ACNUR) em Moçam-
bique admitiu na sexta-feira 
que a insegurança está a im-
pedir a assistência humani-
tária aos deslocados dos re-
centes ataques.
A província de Cabo Delgado 
é rica em gás natural, mas 
aterrorizada desde 2017 por 
rebeldes armados, sendo 
alguns ataques reclamados 
pelo grupo extremista Esta-
do Islâmico.
Há 784 mil deslocados in-
ternos devido ao conflito, 
de acordo com a Organiza-
ção Internacional das Mi-
grações (OIM), e cerca de 
4.000 mortes, segundo o 
projeto de registo de con-
flitos ACLED.
Desde Julho de 2021, uma 
ofensiva das tropas governa-
mentais com o apoio do Ru-
anda a que se juntou depois 
a Comunidade de Desenvol-
vimento da África Austral 
(SADC) permitiu recuperar 
zonas onde havia presen-
ça de rebeldes, mas a fuga 
destes tem provocado novos 
ataques noutros distritos 
usados como passagem ou 
refúgio temporário.

rar. Mataram duas pessoas, 
uma delas criança”, disse 
um residente da aldeia de 
Nikwita que, entretanto, fu-
giu para a sede do distrito 
de Chiúre.
Uma outra fonte local disse 
que após a incursão em Ni-
kwita, os insurgentes entra-
ram na comunidade de Na-
noa, a poucos quilómetros 
da sede distrital de Ancuabe. 
“Chegaram silenciosos a 
Nanoa e depois começaram 
a disparar. Mataram duas 
pessoas”, afirmou, enquan-
to procurava abrigo na sede 
distrital de Ancuabe.
Uma terceira fonte acres-
centou que, na noite de 
domingo, o mesmo grupo 
queimou residências na al-
deia de Macaia, junto de 
Mbonge, também a poucos 
quilómetros da sede distri-
tal de Ancuabe.
O Presidente moçambicano, 
Filipe Jacinto Nyusi, visitou 
posições militares em Ancu-
abe, na quinta-feira, e disse 

O Presidente moçambicano, Filipe Jacinto Nyusi, visitou posições militares em Ancuabe, 
na quinta-feira, e disse que os grupos rebeldes estão enfraquecidos e em debandada, 
fazendo ataques enquanto fogem em busca de mantimentos
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A organização moçambicana 
denominada Academia Polí-
tica da Mulher (APM), pede 
o fim para a impunidade de 
casos de violência e abuso 
sexual contra mulheres e 
raparigas em conflitos arma-
dos como o de Cabo Delga-
do.
“Os casos de violência e 
abuso sexual contra mu-
lheres e raparigas no âm-
bito de conflitos armados 
devem merecer julgamen-
to e os perpetradores de-
vem ser punidos e fazer-se 
a divulgação do desfecho 
dos casos, como forma de 
dissuadir que mais casos 

se registem”, refere um co-
municado alusivo ao Dia 
Internacional para a Elimi-
nação da Violência Sexual 
em Conflitos, celebrado no 
domingo.
Em causa estão “raptos” 
de mulheres e rapari-
gas por insurgentes, mas 
também incidentes “nos 
centros de acolhimento 
e quando envolvidas em 
prostituição com as forças 
militares”.
São situações relatadas em 
estudos feitos pelo Alto 
Comissariado das Nações 
Unidas para os Refugiados 
(ACNUR) e pela ONU Mu-
lheres sobre a “prevalência 
de violência generalizada 
contra mulheres e raparigas 
deslocadas em Cabo Del-
gado”, província do Norte 
de Moçambique sob confli-
to armado despoletado por 
rebeldes há quatro anos e 
meio.
“Os dados referentes às 
situações raramente cons-
tam dos relatórios sobre 
conflitos militares, o que 
de certa forma limita a de-
vida assistência às vítimas” 
e “aumenta o nível de vul-
nerabilidade da mulher, 
expondo-a a cenários de 
perigo e de múltiplas des-
criminações locais”, alerta 
a APM.
As soluções podem ser sim-
ples, passando pela “im-
plementação efectiva de 
dispositivos legais, como a 
Constituição da República 
e instrumentos internacio-
nais”.
A província de Cabo Delga-
do é rica em gás natural, mas 
aterrorizada desde 2017 por 
rebeldes armados, sendo al-
guns ataques reclamados 

Academia Política da Mulher 
pede fim para a impunidade 
da violência sexual 

Os dados 
referentes às 

situações 
raramente 

constam dos 
relatórios sobre 

conflitos militares, 
o que de certa 
forma limita 

a devida 
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pelo grupo extremista Esta-
do Islâmico.
Há 784 mil deslocados in-
ternos devido ao conflito, de 
acordo com a Organização 
Internacional das Migrações 
(OIM), e cerca de 4.000 mor-
tes, segundo o projecto de 
registo de conflitos ACLED.
Desde Julho de 2021, uma 
ofensiva das tropas gover-
namentais com o apoio do 

Ruanda a que se juntou 
depois a Comunidade de 
Desenvolvimento da África 
Austral (SADC) permitiu re-
cuperar zonas onde havia 
presença de rebeldes, mas 
a fuga destes tem provoca-
do novos ataques noutros 
distritos usados como pas-
sagem ou refúgio temporá-
rio.

Av. Filipe Samuel Magaia, nº 582, 2º andar – 4. Contacto 
Cel: 829380506 – 828277750
06.30 – 18.00
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Standard Bank atraiu 
visitantes na feira da Escola 
Portuguesa em Maputo

O Standard Bank colocou 
os seus serviços, particu-
larmente os canais digitais, 

que permitem realizar to-
das as transacções de forma 
rápida, segura e remota, à 
disposição do público que 
afluiu à feira, ocorrida, sába-
do, 18 de Junho, nas insta-
lações da Escola Portuguesa, 
em Maputo, por ocasião da 
celebração do Dia de Portu-
gal, de Camões e das Comu-
nidades Portuguesas.
Na ocasião, o banco pro-
cedeu à abertura de novas 
contas, tendo, igualmente, 
activado os canais digitais, 
nomeadamente Quiq e Net-
plus, proporcionando, deste 
modo, um diversificado 
leque de serviços e vanta-
gens aos clientes, num am-
biente de lazer.
No concorrido stand, foram 
ainda promovidas várias ac-
tividades de entretenimento 
como roleta, jogos de PlayS-
tation, Photo Booth (mol-
dura fotográfica) e oferta de 
brindes aos participantes.
Abordado na ocasião, Ber-
nardo Aparício, administra-
dor delegado do banco, refe-
riu-se ao facto de o Standard 
Bank ser uma marca históri-
ca em Moçambique, onde 
está implantado há mais de 
120 anos, durante os quais 

Hoje viemos 
fazer uma 

activação, ajudar 
os nossos clientes 
a aderir aos canais 

digitais e outros 
serviços do banco. 

Temos marcado 
presença em vários 

eventos sociais 
para mostrar 

que o banco está 
comprometido com 
o desenvolvimento 
do País e, ao mesmo 

tempo, está 
aberto aos seus 

clientes - Bernardo 
Aparício, 

administrador 
delegado do 

Standard Bank

sempre esteve associado a 
grandes eventos socioec-
onómicos.
“Hoje viemos fazer uma ac-
tivação, ajudar os nossos 
clientes a aderir aos canais 
digitais e outros serviços 
do banco. Temos marcado 
presença em vários eventos 
sociais para mostrar que o 
banco está comprometido 
com o desenvolvimento do 
País e, ao mesmo tempo, 
está aberto aos seus clien-
tes”, disse, acrescentando 
que “somos um banco uni-
versal, que serve a todo o 
tipo de clientes, pelo que 
gostamos de receber vi-
sitantes, aqui, para terem 
uma nova experiência e, 
assim, perceberem a exce-
lência de serviços que ofe-
recemos”.
Após abrir a conta no stand 
do banco na feira, Vera Sa-
frão contou ter sido atraída 
pela facilidade e rapidez do 
processo: “Abri uma conta 
aqui no Standard Bank, por-
que achei que o método que 

usam é mais fácil, quando 
comparado com outros ban-
cos onde há muita burocra-
cia. Estou aqui na feira a re-
presentar a minha empresa 
e aproveitei a ocasião para 
unir o útil ao agradável”, 
sublinhou.
Por sua vez, Inocência 
Chongo expressou-se nos 
seguintes termos: “Aprovei-
tei, hoje, a oportunidade 
que o banco proporciona, 
aqui na feira, para abrir uma 
conta porque é fácil, rápido 
e muito seguro”.
Após jogar à roleta e gan-
har um brinde, Alberto Lírio 
referiu que já tinha muito 
boa impressão do Standard 
Bank: “O stand do banco 
está muito atractivo e as 
pessoas são simpáticas. O 
atendimento é espectacu-
lar. Eu tenho muito prazer 
em visitá-lo. Tive direito a 
um brinde, que vou guardá-
-lo como lembrança. É uma 
bela acção de marketing”, 
concluiu.

Balões de
 Aniversário

+258 845051448
+258 820133110

ap4.eventos@gmail.com

Transporte incluso para cidade de Maputo

Balões de gás Hélio
Balões de idade (com gás Hélio)
Balões com ar normal

Preços a partir de

65
MT
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Seis instituições activas em 
diversas esferas uniram-se 
para assinalar, de forma soli-
dária, o dia 14 de Junho, as-
sinalado à esfera planetária 
como Dia Mundial do Dador 
Sangue.
Trata-se do Absa Bank Mo-
çambique, do Hospital Cen-
tral de Maputo, do Porto de 
Maputo (MPDC), da Dalima, 
da Agência Criativa Moya e 

do Sumol Compal Moçambi-
que cujos colaboradores se 
juntaram sob o lema “Eu Sou 
Vida e dou Vida” e doaram 
sangue e outros bens úteis 
aos hospitais
Para além do sangue doado 
por parte dos colaboradores 
destas seis organizações, fo-
ram ainda doados colmans, 
bolinhas de stress, esfigmo-
manómetro, termómetros 
de geleira e material de 
marketing, destinados, em 
igual número, aos bancos 
de sangue de Maputo, Beira, 
Quelimane e Nampula.  
Rui Barros, Administrador 
Delegado do Absa Bank 
Moçambique, deu nota que 
a sua instituição celebra o 
dia do dador de sangue para 
relembrar às pessoas da im-
portância deste acto, refe-
rindo igualmente que todos 
os dias são bons dias para se 
doar sangue, sendo o 14 de 
Junho, particularmente, um 
dia especial em que todo o 
mundo se une em prol desta 
nobre causa.
“Sangue é vida e hoje aqui ce-
lebramos esta dádiva, temos 
vindo a acompanhar este fan-
tástico trabalho nos últimos 
anos promovendo a celebra-
ção desta data e igualmente 
campanhas para obtermos 
mais sangue com vista a al-

Seis instituições juntam-se 
e assinalam o 14 de Junho

cançar mais doadores. Com 
a campanha que hoje anun-
ciamos, esperamos que por 
todo País consigamos colec-
tar esse bem tão precioso que 
é o sangue, para ajudar todos 
aqueles que precisam em 
momentos de dificuldade. A 
nossa meta é que nunca falte 
sangue. O ideal era que cada 
banco de sangue tenha um 
excedente garantindo que 
sempre que haja necessida-
de, se tenha onde recorrer” 
afirmou Barros.
Por sua vez, Soraia Abdu-
la, responsável de Comu-
nicação e Imagem o Porto 
de Maputo (MPDC), referiu 
que “para nós a iniciativa 
de unir esforços com diver-
sos parceiros no sentido de 
aumentar a reserva de to-
dos os bancos de sangue de 
Moçambique e assim poder 
salvar milhares de vidas, 
não é um acto de respon-
sabilidade social, é sim um 
de cidadania que deve ser 
assumido e praticado por 
todos nós”.
Filipa Pinto, Directora Geral 
da Agência Criativa Moya 
acrescentou que “abraça-
mos com enorme prazer o 
desafio lançado pelo Absa 
Bank Moçambique, por nos 
identificarmos com a causa. 
Doar sangue é um pequeno 
gesto, mas com um valor 
enorme, pois salvar vidas 
não tem preço”.
Já a Directora do Banco de 
Sangue do Hospital Central 
de Maputo, Sandra Oficiano, 
enfatizou que “hoje home-

nageamos todos os dadores 
de sangue, sem os quais não 
seria possível a realização 
de várias intervenções mé-
dicas, muitas vezes são pes-
soas anónimas da sociedade 
que sem medir esforços nem 
circunstâncias doam um 
pouco de si para salvar vi-
das, eles são nossos colabo-
radores directos presentes 
em vários momentos”.
“Felicitamos os heróis anóni-
mos pois os seus actos me-
lhoram a condição de saúde 
dos nossos doentes, temos 
uma média diária de doações 
de 60 unidades sendo que a 
nossa necessidade é de 100 
unidades diárias, anualmen-
te temos uma necessidade 
de 23 a 24 mil unidades con-
tra os cerca de 25 mil pedi-
dos, o nível de satisfação do 
banco de sangue é de cerca 
de 95% e o nosso objectivo 
é chegar a 100%”, concluiu 
Emília Jeque, Directora Cli-
nica Substituta do Hospital 
Central de Maputo.
O Absa Bank Moçambique 
e os seus parceiros iniciam 
assim a campanha de sen-
sibilização anunciando a 
campanha de doação a nível 
nacional a decorrer nos dias 
6, 7 e 8 de Julho nas cidades 
de Maputo, Beira, Quelima-
ne e Nampula e que continu-
arão a apoiar iniciativas do 
género, por agregarem um 
grande valor, o de mudar o 
curso de uma história. Doar 
sangue é um acto de amor e 
solidariedade. 
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Ficha técnica
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Naqueles tempos de justi-
ça pelas suas próprias mãos, 
ou melhor, tempos de muita 
injustiça popular, vivia, num 
dos subúrbios de uma grande 
cidade, um jovem apelidado 

por Lambe-botas. Devido às 
dificuldades de pronunciar 
este nome como ele é, as pes-
soas o chamavam apenas por 
Bota. O Bota era um jovem 
“bem-nascido”, que tanto ho-
mens como mulheres, o apre-
ciavam infinitamente.  
Pela sua beleza extraordiná-
ria e incontestável, gozava de 
muita simpatia de uns e era 
inimigo não declarado de ou-
tros. 
Eis que o Muntima, jovem que 
vivia noutro subúrbio da mes-
ma cidade, declarou, no seu 
íntimo, guerra contra Bota, 
portanto, sem declarar aber-
tamente. A causa tida como 
justa para Muntima, era a pos-
se de uma moça, namorada do 
Bota que o Muntima não con-
seguia conquistar a sua sim-
patia porque ela alegava estar 
a namorar com o Bota e, dizia, 
um único namorado bastava. 
Para pôr fora do jogo ao Bota, 
Muntima desenhou uma es-
tratégia, que acredito que nem 
sabia qual viria a ser o resulta-
do final. A ideia era de, duran-
te a deslocação do Bota para a 
casa da namorada, colocar uns 
jovens a persegui-lo, gritando 
“ladrão, ladrão”, para fazer 
com que nunca mais fosse à 
casa da namorada. 
Na zona da namorada do Bota, 
actuavam muitos ladrões e, a 
população, cheia de fúria, já 

A morte do jovem 
lambe-botas

Eis que o Muntima, 
jovem que vivia 

noutro subúrbio 
da mesma cidade, 
declarou, no seu 
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A causa tida como 
justa para Muntima, 
era a posse de uma 

moça, namorada 
do Bota que o 
Muntima não 

conseguia 
conquistar a sua 
simpatia porque 

ela alegava estar a 
namorar com o Bota 

e, dizia, um único 
namorado bastava

tinha queimado alguém acu-
sado de ladrão. A partir daí 
uns guardavam pneus, outros 
fósforos, paus, petróleo, cor-
da, etc., prontos para violen-
tar a qualquer que fosse cha-
mado ladrão. 
O Muntima foi aplicar a sua 
maldita estratégia naquela 
zona. Prometeu, a um grupo 
de jovens, ajudar a identificar 
um dos mandantes de ladrões 
mas sublinhou que caso o 
apontasse, não deviam o ma-
tar, mas perseguir e deixá-lo 
ir. Alegou que ele era muito 
humano e que não tinha co-
ragem de ver alguém a ser 
morto. Finalmente, chegou 
o penoso dia em que o Bota 
deslocou-se em direcção ao 

bairro da casa da sua namo-
rada, tendo entrado numa 
“emboscada do Muntima”; 
o grupo gritou em uníssono: 
“ladrão, ladrão!...”
O Bota foi pegue e amarado. 
Enquanto uns entornavam-
-lhe o petróleo, outros coloca-
vam-lhe o pneu no pescoço, 
lenha em sua volta, e, prontos, 
atearam-lhe o fogo e ficou 
a arder. Quando cheguei no 
local, vi o Bota a arder. Como 
era um jovem de boa conduta, 
deduzi que tinha sido morto 
pela força da desinformação. 
Pena do Muntima que injus-
tiçou ao Bota e que não teve 
como ir pedir-lhe o perdão: o 
Bota já tinha morrido!...

A FORÇA DA DESINFORMAÇÃO

frase
Andar por terras distantes e conversar com diversas pessoas 
torna os homens
ponderados.
- Miguel de Cervantes (1547-1616), escritor
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22 Junho21 Junho   

TERÇA       QUARTA       QUINTA       SEXTA       SÁBADO                                                                   
23 Junho

Gosta do nosso jornal? 
Se gosta do nosso jornal recomende-o a um amigo

https://www.redactormz.com/ e nossa página no 
Facebook https://www.facebook.com/redactormz/

ATANÁSIO AMBA


