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Motos:Ligeiros pesados, profis-
sionais, serviços públicos, reci-
clagens e facilidade de pagamento.
visite-nos ,temos crédito condução
fácil via Millennium-bim
Av.de Moçambique R/c  nº 14, Bairro
Benfica  tef:21471137 r/c Cel. 82.1283830

Está interessado em conduzir? Não pense duas vezes, vem logo a escola de condução, onde a
fléxibilidade da  condução está nas nossas instruções. Cartas Ligeiros pesados profissional;
motos, serviços públicos, reciclagens e facilidade de pagamento,  temos crédito condução
fácil  via Millennium-bim. Av. Marien N’gouabi nº 813, R/c, Telefone 21-310358, Cell-82-4836610
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De  Segunda  a  Sexta-Feira, uma   informação  completa e  imparcial  no seu  fax. Director:
Benjamim Cumbe: Cell-823966059; 842234580; N. 19/GABINFO-Dispensa  De-2007;
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Reciclagens; motos, Ligeiros pesados, profissionais, serviços públicos,  e facilidade de
pagamento. temos crédito condução fácil via Millennium-bim  ; visite-nos ,Bairro do
Jardim , Rua do Jardim  perto da  fábrica 2M; Contactos:82-21838330;82-4836616
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Por: Célia Mahanjane

 Por: F.Sidumo e E.Chaúque

SERVIÇO EXPRESSO DE ESTAFETAS  & REPRESENTAÇÃO, LDA
SERVIÇO DE CORREIO DIÁRIO, CARGA  AÉREA E RODOVIÁRIA

Recolhemos gratuitamente ao domicíl io e  entregamos,  em
qualquer  ponto do país:  Encomendas, documentos, carga aérea,
ferroviária e rodoviária.  As pequenas encomendas enviamo-las
no primeiro voo após a recepção das mesmas no nosso balcão.

O parceiro ideal para a sua urgência.

Contacte-nos na  rua  António furtado, 160 r/c, esquina c/a rua de Bagamoyo (Baixa) – Maputo telefax 21 32 61 41 CEL- 82 92 77 680 / 84 66 06 820

Por: Gilberto Chirindza

 E-mail: sereprelexpresso@tdm.co.mz

Para programa de cheias

Moçambique precisa de USD 35 milhões

Dos cerca de 43 milhões orçamen-
tados para o programa apenas estão
disponíveis oito milhões, dos quais

Cerca de 35 milhões de dólares norte americanos estão em défice para sustentar o programa de assistência
humanitária a cerca de 13 mil famílias das províncias de Inhambane, Sofala, Tete, Manica e Zambézia
abraços com cheias que fustigam aquelas regiões do Centro e Sul de Moçambique.

três mil   dólares desembolsados  pelo
Governo e os restantes  cinco  milhões
de dólares pelos parceiros de coope-
ração com Moçambique, segundo

nistração Estatal.
Chomera, não indicou onde o valôr
irá ser encontrado, apontando, ape-
nas que a Organização das Nações
Unidas (ONU) deverá acrescentar
esforços visando a busca do valôr em
falta, segundo ficou acordado durante
a reunião de ontem, em Maputo, do

Lucas Chomera, ministro da Admi-

Nasce parque de ciência e tecnologia na Moamba

Cerca de 70 milhões de dólares ame-
ricanos deverão ser desembolsados
pelo Governo chinês para custear as
obras de construção do Parque de
Ciência e Tecnologia de Moamba, a
localizar-se naquele distrito de

Moamba da província meridional de
Maputo. Presente-

Baleado mortalmente oficial da PRM em Maputo

Mais uma vítima mortal nas hostes da

Polícia da República de Moçambique
(PRM) acaba de se registar na ci-
dade de Maputo, alguns meses de-
pois de três deles terem sido cri-
vados de balas de bandidos a soldo
da gang que pulula pelo país
Trata-se desta feita do chefe das Ope-
rações da décima segunda esquadra
da PRM, localizada no bairro de
Mavalane, em
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Quer aprender a conduzir não hesite, dirija-se logo na escola de condução Viauto,Cartas de:
Motos; ligeiros; pesados profissional; serviços públicos,  averbamentos;  apoio  aos automobilistas
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Visite-nos Av. Karl Marx. n.1626; R/c, Telefone. 21-300339.
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Governo com os doadores estran-
geiros.
Chomera indicou, por outro lado, que
cerca de cinco mil famílias dos afectados
pelas presentes cheias ainda continuam
situadas, estando a ser desenvolvidos
esforços visando o seu resgate para os
cerca de 32 centros de reassentamento
já abertos naquelas províncias.

As cheias já destruiram cerca de 57
mil hectáres de culturas diversas e
matam sete camponeses, dos quais
quatro por afogamento e três ataca-
dos por crocodilos que também
estão a ser  arrastados pela fúria das
águas diluviais.
O governo moçambicano não afasta
a hipótese destas presentes cheias

virem a suplantar as de 2000, pre-
vendo-se piores cenários dentro dos
próximos dias,principalmente nas
bacias hidrográficas do Limpopo e
Save que estão a dar sinais de
aumentarem de caudal em conse-
quência de chuvas intensas que se
registam a montante, nomeadamente
nos países vizinhos.

Empresa estrangeira recolhe lixo em Maputo
Uma empresa estrangeira denominada
Inviro-Serv, de origem sul africana,
acaba de ser contratada para proceder
à recolha do lixo na cidade de Maputo,
segundo contou ao diário do país,
João Schwalbach, vereador municipal
para área da Salubridade e Cemitérios
da capital moçambicana.
Com a contratação desta empresa a
fonte garantiu que a cidade de Maputo
vai apresentar um aspecto diferente
no concernente à existência de
muitos focos de lixo, acrescentando
que a mesma deverá aumentar a
actual frota de camiões recolectores
do lixo em número de nove, sendo
cinco do tipo Roll-On e 4 Roll-Off.
Ajuntou que a Inviro-Serv vai também
aumentar o número de contentores
para pouco mais de 680 de 12 a 1100
metros cúbicos, segundo indicou
ainda Schwalbach.
Paralelamente aquelas acções, o
município de Maputo já tem identifi-
cado um total de catorze micro-em-
presas que estarão envolvidas na
recolha de lixo porta-a-porta em cinco
bairros de difícil acesso devido à sua
localização geográfica, para posterior-
mente depositá-lo nos contentores a
serem colocados nas principais ruas
dos bairros.
Schwalbach deu a conhecer, entre-
tanto, que a Inviro- Serv não irá abran-
ger toda a cidade de Maputo, devendo
esta operar na zona de cimento de
alta densidade e zona suburbana da
cidade, deixando, portanto a cargo do

município de Maputo a zona de cimento
da cidade de baixa densidade.
Para justificar este procedimento,
Schwalbach deu a conhecer que a
cidade de Maputo está dividida em
três zonas compreendidas entre
cidade  cimento de alta densidade,
cidade cimento de baixa densidade
e suburbana.
Questionado sobre as razões do
aumento do lixo acumulado nos

últimos dias na cidade de Maputo,
Schwalbach disse que “ de facto
durante a quadra festiva a cidade de
Maputo conheceu um aumento de
focos de lixo, principalmente nos
principais mercados, mas devo dizer
que não foi um problema gritante se
comparado com os anos anteriores,
mas que neste momento a situação
está sob controlo” frisou a fonte.
                         Fernando Sidumo

Marromeu em estado crítico
A  organização WWF Moçambique
considera que o distrito de Marro-
meu, na província central de Sofala,
encontra-se em estado crítico devido
às cheias que já atingiram níveis
acima  de alerta máximo.
De acordo com o engenheiro. José
Chiburre, executor do Projecto do
Delta do Zambeze  há  que  fazer um
trabalho de base com as comuni-
dades residentes em locais de risco,
no sentido de incentivá-las a não
regressarem paras as zonas propen-
sas a inundações.
“Se não houver um instrumento que
discipline as pessoas, o que vai
acontecer é que, uma vez norma-
lizada a situação as populações
acabam regressando às origens, pelo
que  há que se definir as zonas onde
as populações, por mais que sejam
zonas de produção de culturas de
subsistência, não devem residir e
monitorar-se a situação de tal ma-

neira que ninguém possa erguer uma
residência nessas zonas”, disse
Chiburre.
 Para além do apoio moral que o WWF
vem dando aos afectados, a equipa
do Projecto vem trabalhando com as
entidades gestoras das águas do Vale
do Zambeze, entidades governamen-
tais e sector privado no sentido de
encontrarem-se mecanismos que
regulem os fluxos das águas dos rios,
particularmente das do Rio Zambeze,
visando reduzir deste a ocorrência de
frequentes secas e cheias na região.
O WWF também estuda internamen-
te mecanismos de apoio material às
vítimas das cheias.
Outro problema que se vem acentuan-
do em resultados das cheias do
Zambeze, é a presença cada vez mais
constante de crocodilos, que intensi-
ficam o conflito homem-animal e já
fizeram pelo menos 3 vítimas mortais
este ano.
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ESCOLA DE CONDUÇÃO DO ÍNDICO
Quer aprender a conduzir com eficiência não hesite, dirija-se logo na
escola de condução, cartas Ligeiros, Pesados, Motos, Mecânica,
Tractores Agrícolas, Pagamentos a cartão Millennium-bim, aceita-se
pagamentos a prestações, visite-nos Av. 24 de  Julho,n.3388, R/c.
Contacto- 82-3237040; 84-3994180; Fax: 21-408905.   Maçambique-Maputo
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Cont.  da  1ªpág  Nasce parque de ciência e tecnologia na Moamba
mente decorrem trabalhos de levanta-
mento de todas as necessidades para
concretização daquele projecto,
segundo Venâncio Massingue, minis-
tro da Ciência e Tecnologia, falando à
imprensa à margem de uma visita
efectuada esta segunda-feira a zona
onde o empreendimento será edifica-
do, numa área de 365 hectares cedida
pelo governo distrital da Moamba.
O parque compreenderá de vários
blocos laboratoriais, salas de confe-
rências internacionais devidamente
equipadas e salas de aulas, para
além de unidades industriais, comer-
ciais e residenciais dos cientistas e
trabalhadores do parque.
Nas palavras ainda de Massingue,
cerca de 100 cientistas provenientes
de várias partes do globo  deverão
fixar-se no Parque de Ciências e
Tecnologia de Moamba, para desen-
volver suas actividades de investiga-
ção, a partir de 2010.

deverão também nascer em Moçam-
bique, em igual número de distritos
ainda por definir, de acordo com
António Matos, director do Departa-
mento de Administração e Património
da Universidade Eduardo Mondlane,
Sublinhando que a localização daque-
las unidades económica/científicas
nos distritos visa impulsionar o desen-
volvimento das zonas rurais e como
forma de dar corpo ao slogan governa-
mental segundo o qual o “Distrito
como polo de Desenvolvimento”.
Massingue e o seu homólogo chinês,
Wan Gang, visitaram ainda esta se-
gunda-feira o Instituto Agrário de Um-
belúzi, na província de Maputo onde
será instalado o Centro de Pesquisa
e Transferência de Tecnologia Agrária,
num espaço de 50 hectáres, para
proceder a investigação agrária e
veterinária para todo o país.
Naquele estabelecimento já se en-
contram cerca de 100 técnicos de
nível superior a se encarregarem pela

Cont. na 4ªpág

Kofi Annan no Quénia
O antigo Secretário-Geral das Nações
Unidas, Kofi Annan, deve chegar hoje
ao Quénia para tentar  reunir o Presi-
dente Mwai Kibaki e o seu oponente
político, Raila Odinga, este último
reivindicando ter sido vencedor do
sufrágio.
De referir que em Nairobi encontram-
se igualmente o ex- estadista moçam-
bicano, Joaquim Chissano, a ex-
primeira dama moçambicana, Graça
Machel e outras personalidades de
importância africana.

Entretanto, durante o fim- de- semana
cerca de trinta pessoas foram mortas
naquele país africano, devido a vio-
lência instalada pós-eleições.
Segundo infomações do Vale Rift,
mais de 20 pessoas foram mortas
num campo de deslocados, atacados
por uma multidão armada de catanas
e machados, e outras cinco, morre-
ram devido a violência inter-étnica,
noutras áreas do leste do Quénia,
enquanto outras duas foram mortas
nos subúrbios de Nairobi.

Esforços de mediação
Das reuniões realizadas por Louis
Michel, Comissário Europeu para o
Desenvolvimento, com Kibaki e
Odinga, apelou a ambos para por fim
a crise queniana, que já fez acima de
500 mortos, visando que pode levar
ao crescimento do terrorismo.
“Precisamos agora de um cessar-fogo
militar, de um cessar-fogo da polícia e
de um cessar-fogo da agressividade.
Precisamos de uma situação calma

Informamos aos nossos leitores em geral que decorre o
processo das  renovações  e  assinaturas do jornal, para aqueles
que recebem e os que não recebem e assim o desejam,
contactem-nos através dos números 21-328719; fax: 21-
328602;823966059; falar com Senhora: Olga Mondlane ou por e-
mail: diariodopais@tvcabo.co.mz ;em qualquel ponto do mundo.

INFORMAÇÂO  AOS  LEITORES  EM  GERAL

construção do referido centro e pos-
terior formaçao de técnicos moçam-
bicanos.
Ainda ontem foi rubricado em Maputo um
acordo de cooperação que tem em vista
dar cobertura  legal a vários programas
de cooperação na área de ciência e
tecnologia entre Moçambique e China.

Outros mais dois parques do género
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Maputo, apenas identificado pelo
único nome de Octávio.
A vítima encontrou a morte na ma-
drugada de domingo último, quando
regressava do serviço e fazendo-se
acompanhar numa viatura sua, inter-
ceptada pelos bandidos que a
crivaram de três rajadas, atingindo-o

na cabeça, pescoço e no resto do
corpo.
O Comando da PRM da cidade de
Maputo afirma que, ainda não há
identificação dos criminosos que
tiraram a vida ao jovem agente da
PRM de 27 anos de idade e acabado
de ser formado na Academia de

Ciências Policiais (ACIPOL).
Nas hostes da corporação reina um
clima de desespero e pânico na
sequência do baleamento mortal do
jovem Octávio, “pois não sabemos
quem será o próximo a ser abatido
pelos bandidos”, segundo nos con-
taram.

De acordo com José Chiburre, o
projecto da WWF já tem um programa
para a mitigação desde problema,
tendo inclusive contratado um técnico
que irá avaliar junto às comunidades
as incidências de ataques de animais
às populações.

De acordo com a WWF  cerca de
60.000 pessoas foram directamente
afectadas pelas cheias, incluindo uma
morte, e muitas outras encontram-se
ainda por resgatar nas zonas de maior
risco, incluindo Marromeu e Caia.
De um modo geral, o Projecto do

Delta do Zambeze da WWF pretende
que as comunidades locais, indústrias
e outros sectores de actividade se
beneficiem de uma gestão integrada
do Delta do Zambeze e de uma
melhoria na gestão das águas do Rio
Zambeze.        Edmundo Chaúque

e de um pouco de silêncio positivo.
Enquanto a estabilidade não voltar ao
Quénia, isto representa boas notícias
para os extremistas e para as forças
anti-democráticas na região.”

Contornos étnicos
Os corpos de três pessoas mortas
em Mathare no domingo exibiam mar-
cas de machados. Vários teste-
munhas disseram que, a violência ti-
nha contornos étnicos, colocando
membros da comunidade Kikuyu de
Kibaki contra os Luos de Odinga.
Um jornalista da Associated Press viu
o corpo de um indivíduo que foi
espancado até à morte, aparente-
mente um Luo apanhado por um grupo
de Kikuyus e outro homem escorria

sangue do seu braço mutilado, depois
de um ataque de machado.
Uma mulher Luo falou à agência de
notícias Reuters e disse que, lhe per-
guntaram a que tribo é que ela perten-
cia. “Mesmo antes de responder,
tiraram-me a minha mala e queriam
atacar-me com um machado”. “Fui
salva pela graça de Deus mas tiraram-
me tudo o que tinha”, afirmou.
Musalia Mudavadi, uma representan-
te do partido da oposição, o Movimen-
to Democrático Laranja, visitou os
feridos num hospital e condenou as
acções de polícia.
 “Agora estamos a assistir a casos
em que a polícia permite que as

disse ela à Associated Press.
Há informações que dão conta que
no Vale do Rift, uma multidão de 150
indivíduos armados atacaram aldeões
e queimaram as suas casas.
O jornalista da BBC Adam Mynott
afirma que a maior parte do país
continua pacífico mas que as áreas
que sofreram tensões étnicas conti-
nuam a ser bastante perigosas.
Apesar dos protestos das agências
de ajuda humanitária, campos para
deslocados em Nairobi e Mombassa
estão a ser encerrados.
Num comunicado governamental, indica
que as áreas afectadas são as mais
seguras e que os deslocados podem
voltar às suas casas.Redacção e BBC

Cont. da 3ªpág               Kofi Annan no Quénia

Receba Diário do País por e-mail em qualquer ponto do
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pessoas se ataquem mutuamente.”


