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Detenções relativas às dívidas ocultas

Renamo diz que é festival de teatro
e que são detenções decorativas
E exige responsabilização de graúdos sem contemplações.

Maputo (Canalmoz) – O presidente da Renamo, Ossufo Momade, diz que é um festival de teatro
a detenção de nove implicados
nas dívidas ocultas, incluindo
Ndambi Guebuza, filho de Armando Guebuza, e diz esperar
que as mesmas não sejam decorativas para enganar os moçambicanos, ao mesmo tempo que exige a responsabilização de gente
graúda responsável pelo calote.
“Estamos todos atentos à situação actual do nosso país, onde se
assiste, nos últimos dias, a um fes-

tival de teatro de prisões e audições, até aos sábados, onde a imprensa é proibida de exercer a sua
actividade, um sinal grave de falta
de credibilidade do sistema de
Justiça, que se encontra capturado
pelo poder político do regime”,
disse, ontem, Ossufo Momade, em
teleconferência para jornalistas,
na sede da Renamo, em Maputo.
Numa altura em que anda toda
a gente com dúvidas de que a Justiça queira efectivamente responsabilizar os detidos, a Renamo diz
esperar que as detenções não se-

jam “decorativas, só para enganar
os cerca de 28 milhões de moçambicanos, numa tentativa clara de
branquear o já obsoleto regime”.
Ossufo Momade exige que que
a lista daqueles que planearam
e executaram o roubo ao Estado
moçambicano deve “envolver
os graúdos sem contemplações.”
“Não basta prender o peixe-miúdo. Não deve haver intocáveis neste processo, que
todos os envolvidos sejam recolhidos à cadeia”, disse Ossufo Momade. (André Mulungo)
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As primeiras mexidas realizadas por Ossufo Momade

Renamo continua sem secretário-geral
e nomeia assessores regionais
Entre as mexidas, destaca-se a demissão de Eduardo Namburete do cargo de chefe das Relações
Exteriores. António Muchanga vai ser
assessor de Ossufo Momade para as
províncias de Gaza e Maputo. José
Manteigas vai chefiar a Informação, em
substituição de Jerónimo Malagueta.
Maputo
(Canalmoz)
– A Renamo está sem secretário-geral desde a noite de domingo,
17de Fevereiro, em consequência
da exoneração de Manuel Bissopo.
O presidente da Renamo, Ossufo
Momade, realizou mudanças, exonerando, movimentando e indicando quadros para diferentes cargos
na estrutura daquele partido. Numa
comunicação por teleconferência,
a partir da Serra da Gorongosa, Ossufo Momade anunciou as mexidas.
O cargo de secretário-geral continua vago. Não se sabe quando será
anunciado o novo secretário-geral.
Entre as mudanças efectudas por Ossufo Momade, destaca-se a introdução do cargo de assessor
regional e do chefe do Gabinete do
presidente da Renamo, que passa
a ser dirigido por Viana Magalhães,
em substituição de Mateus Augusto.
Região Norte
Para província de Cabo
Delgado, Ossufo Momade tem como
assessor Fernando Matoassanga.
Para
província
de
Niassa, Ossufo Momade tem
como assessor Fernando Tomé.
Para a província de
Nampula, Ossufo Momade escolheu
Carlos
Manuel
e
Carvalho
Pensado.
Região Centro

Na província da Zambézia, Victor Mudivila e Sebastião
Temporário vão ser os assessores
do Gabinete de Ossufo Momade.
Para Sofala, Manica e
Tete escolheu Francisco Maingue
Juliano
Victoria
Picardo (um dos candidatos derrotados na disputa pelo cargo de presidente da Renamo).
Região Sul
José Gabriel Manteigas e
Domingos Manuel Joaquim são os assessores para a província de Inhambane
Para
as
províncias
de Maputo e Gaza, Ossufo Momade escolheu como assessores Domingos Manuel Joaquim e
A
n
t
ó
nio
Pedro
Muchanga.
Rahil
Samsser
Khan foi escolhido para ser assessor na cidade de Maputo.
Exonerações
Além de Manuel Bissopo, Ossufo Momade exonerou
os seguintes quadros da Renamo:
Mateus Augusto, do cargo de chefe do Gabinete do Presidente;
Inácio
João
Reis,
do cargo de chefe do Departamento
de
Mobilização;
Augusto Magaure Fernando, do cargo de chefe do Departamento de Organização e Estatística;
António Severino Timba, do cargo de chefe do Departamento de Administração e Finanças;
António Augusto Eduardo Namburete, do cargo de chefe do
Departamento de Relações Exteriores;
Jerónimo
Malagueta Nalia, do cargo de chefe do
Departamento
de
Informação;

Lúcia Xavier Afate, do
cargo de chefe do Departamento de
Administração Rural e Poder Local;
Albano Bulaunde José,
do cargo de chefe do Departamento
de Assuntos Sociais e Desmobilizados;
Domingos Manuel Joaquim, do cargo de chefe-adjunto
do Departamento de Mobilização;
Mateus
Muchanga Maptsuca, do cargo de chefe-adjunto
do
Departamento de Administração e Finanças;
Gilberto Pedro Jonathan
Chirinza, do cargo de chefe-adjunto
do Departamento de Informação;
Álvaro Faquir Caul, do cargo de chefe-adjunto do Departamento
de Administração Rural e Poder Local;
Manuel João Simango, do cargo do chefe-adjunto do Departamento de Assuntos Sociais e Desmobilizados;
José Manteigas Gabriel,
do cargo de chefe-adjunto do Departamento das Relações Exteriores;
Juliano Marcelino ReginaldoCumbane,docargodedirectordo
Departamento de Relações Exteriores.
Nomeações
Viana Magalhães, um
deputado que já foi vice-presidente
da Assembleia da República,é o novo
chefe do Gabinete de Ossufo Momade.
Nas nomeações, há a
destacar a indicação de José Manteigas como chefe do Departamento de
Informação, que vai acumular com
a função de porta-voz da Renamo.
Inácio João Reis, chefe
do Departamento de Mobilização;
Augusto Magaure Fernando, chefe do Departamento de Organização e Estatística;
António
Severino
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Timba, chefe do Departamento de Administração e Finanças;
Manuel
Massungue Moiane, chefe do Departamento de Relações Exteriores;
Álvaro Faquir Caul,
chefe do Departamento de Administração Rural e Poder Local;
General Faustino Adriano, chefe do Departamento de Assuntos Sociais e Desmobilizados;

Domingos
Manuel
Joaquim, chefe-adjunto do Departamento
de
Mobilização;
Mateus
Muchanga
Maptsuca, chefe-adjunto do Departamento de Administração e Finanças;
Gilberto Pedro Jonathan Chirinza, chefe-adjunto do
Departamento
de
Informação;
Joaquim
Afonso
Zegunde,
chefe-adjunto

do
tos

Departamento de AssunSociais e Desmobilizados.
Na sua comunicação, Ossufo Momade disse que o
maior desafio para a Renamo, no
presente ano, é “vencer as eleições legislativas, presidenciais e
provinciais. Assim sendo, o partido deve imprimir mais dinâmica
nas actividades político-partidários de base”. (André Mulungo)

Renamo em Sofala

Delegados eleitos recusam-se a deixar as
Delegações e ameaçam recorrer à Justiça
Beira (Canalmoz) – Está cada
vez mais turvo o ambiente que
se vive entre alguns membros da
Renamo em Sofala e o presidente deste partido, Ossufo Momade, na sequência da polémica
sobre o delegado provincial e
o delegado da cidade da Beira.
Três dias depois de Ossufo Momade ter ordenado aos membros descontentes que se dizem
eleitos para deixaram as respectivas Delegações, estes chamaram a imprensa, ontem, na cidade da Beira, para dizer que não
vão abandonar as instalações
e ameaçaram recorrer à Justiça.
Sandura Gerónimo, em representação dos descontentes, afir-

ma que o actual presidente da
Renamo está a ser mal assessorado. Diz que Ossufo Momade está
a violar os Estatutos da Renamo,
revistos no recente Congresso,
realizado na Serra da Gorongosa.
Segundo Sandura Gerónimo,
nem o presidente nem os membros da Comissão Politica têm
mandato para indicar os membros da Direcção na Renamo.
“O presidente Ossufo só pode
ter sido mal assessorado. Não estamos fora da lei e muito menos
violámos os Estatutos do partido.
Nõs não vamos deixar as Delegações, vamos continuar a trabalhar até que a vontade democrática dos membros seja resposta”,

disse Sandura Gerónimo, que foi
eleito delegado da província de
Sofala, e acrescentou: “Mesmo
se for necessário recorrermos aos
tribunais de outras instâncias”.
O mau ambiente em Sofala começou na segunda-feira da semana passad, 11 de Fevereiro,
quando membros do Conselho
Nacional se dirigiram à província
de Sofala para indicar o delegado político provincial e o delegado político na cidade da Beira.
Em sessão paralela, os membros
descontentes com a decisão da
Comissão Política reuniram-se e
elegeram dois delegados, um para
a cidade da Beira e outro para a
província de Sofala. (José Jeco)
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Governo sem soluções para a falta
de água em Maputo
Maputo (Canalmoz) –A falta de
água nas cidades de Maputo e Matola e na vila de Boane é uma realidade e não se vislumbra um fim.
Actualmente, o fornecimento de
água foi reduzido de uma média de
doze horas diárias para seis horas,
devido à seca na zona sul do país.
Para já, a única solução apontada pela Administração Regional das Águas do Sul (ARA-SUL) é o cenário de restrições
durante os próximos doze meses.
Hélio Banze, director-geral daquela instituição, disse que, apesar da chuva que se regista nos
últimos dias, os actuais níveis de
encaixe na Barragem dos Pequenos
Libombos ainda são insuficientes.
Hélio Banze, numa conferência
de imprensa na segunda-feira, longe de apresentar soluções, lamentou
a falta de chuva e a seca e apelou
aos utentes para pouparem água no
uso doméstico e no uso agrícola.
“Estamos hoje com 82 milhões de
metros cúbicos na albufeira dos Pe-

quenos Libombos. No regime actual
de restrições, temos água suficiente
para doze meses, a partir de hoje para
frente”, disse Hélio Banze e acrescentou que espera que a época chuvosa, que se prevê que seja boa, permita a reposição da água que estará
a ser fornecida durante este período.
O director-geral da ARA-SUL prometeu fazer uma avaliação da situação hidrológica no final do mês de
Março e, a partir daí, tomar novas
decisões, em função do resultado
do que será o fim da época chuvosa.
Hélio Banze disse que a falta da
água é uma realidade que devemos
começar a aceitar. Por isso, como
utentes, devemos optar por uma
conservação da água, praticando
uma agricultura de conservação
e fazendo uso doméstico racional
da mesma, evitando desperdício.
Por sua vez, a empresa “Água
da Região de Maputo” lançou, na segunda-feira, uma
campanha
de
sensibilização
para o uso racional da água.

A campanha, que anuncia tempos difíceis para os consumidores
nos próximos dias, terá a duração
de trinta dias e será realizada nas
escolas, transmitindo mensagens
sobre o uso sustentável da água.
Vários consumidores reclamam
sobre os maus serviços da “Água
da Região de Maputo” que, apesar
de não fornecer água aos clientes, emite facturas astronómicas,
que sufocam os cidadãos. “Estou
saturada desta situação. A água
praticamente não jorra na minha
torneira e, quando sai, é turva.
Mas todos os meses recebo facturas com valores elevados”, afirmou Joana Malache, do Bairro Infulene “D”, da cidade da Matola.
“Já ouvimos, por diversas vezes, que há escassez de água, até
porque não jorra nas nossas torneiras. O que é inexplicável são
as facturas astronómicas que nos
obrigam a pagar”, comentou Valente Simbine, do Bairro Patrice
Lumumba. (Reginaldo Mangue)

MITADER lança concurso para fornecer oitenta
milhões de dólares às empresas de agronegócio
Maputo (Canalmoz) – O Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural lançou, na
segunda-feira, um concurso público de manifestação de interesse
para pequenas e médias empresas para acederem aos fundos disponíveis para o sector agrícola.
O projecto – denominado Gestão
Integrada de Agricultura e Recursos
Naturais (SUSTENTA) – iniciado em
2016, é orçado em 80 milhões de

dólares, é financiado pelo Banco
Mundial, tem uma duração de sete
anos e está a ser implementado nas
províncias de Nampula (distritos
de Ribaué, Malema, Lalaua, Mecubúri, Rapale) e Zambézia (distritos de Gurué, Alto Molócuè, Gilé,
Ile, Mocuba, Mulevala, Maganja
da Costa, Mocubela e Pebane).
O objectivo principal do projecto
SUSTENTA é estimular a economia
rural através da integração de famí-

lias das comunidades locais no desenvolvimento de cadeias de valor
sustentáveis, com base agrícola e
florestal, para melhorar os seus rendimentos e qualidade de vida, com
respeito pela conservação ambiental.
“O Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável solicita a
manifestação de interesse das empresas de agronegócios de produção e processamento de insumos e de serviços de esquemas
www.canalmoz.co.mz
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de fomento para candidaturas aos
fundos das subvenções comparticipadas”, lê-se num anúncio público posto a circular na segunda-feira, em todo o território nacional.
O MITADER específica que o objectivo proposto será alcançado
através da promoção de cadeias de
valor agrícolas (avicultura; milho;
soja; horticultura; gergelim; processamento de castanha de caju;
feijão; árvores de fruto) e florestais
não-madeireiros (produtos florestais não-madeireiros, por exemplo,
mel, óleos naturais); através do
esquema de subvenções compar-

ticipadas cujo objectivo é de melhorar a capacidade dos pequenos
agricultores comerciais emergentes
e empresas de agronegócio em aumentar os investimentos e promover
a adição de valor através de investimentos orientados para o mercado.
O esquema de subvenções comparticipadas é orientado pela procura e feito através de um processo
de selecção competitivo. “Sendo
assim, toma em consideração propostas que oferecem evidências
comprovadas de benefícios para
pequenos agricultores comerciais
emergentes através de relações de

negócios. Os fundos das subvenções comparticipadas para empresas de agronegócios cobrem
despesas elegíveis cujos montantes variam de 6.000.000 meticais
até 60.000.000 meticais; sendo
60% de concessão correspondente a subvenção e o resto contribuição própria do proponente”.
As empresas candidatas para
aceder aos fundos fornecidos
pelo projecto SUSTENTA devem
ter um mínimo de cinco trabalhadores e um volume de negócios anual mínimo de 600.000,00
meticais. (Reginaldo Mangue)

MIREME e IGNITE prometem energia para
trezentas mil famílias nos próximos três anos
Maputo (Canalmoz) – O Ministério dos Recursos Minerais e
Energia e a “IGNITE Moçambique” anunciaram, na segunda-feira, a conclusão de um acordo de implementação que visa
levar energia a 1,8 milhão de
pessoas das zonas do interior
do país, nos próximos três anos,
através da instalação de sistemas residenciais de energia solar em 300.000 casas em todas
as províncias moçambicanas.
Um comunicado do Governo recebido na nossa Redacção indica que, em média, cerca 600.000 pessoas (cerca de
100.000 agregados familiares)

irão receber energia a partir da
implementação do projecto a
ser desenvolvido pela IGNITE
em parceria com o Ministério
dos Recursos Minerais e Energia.
No âmbito do programa entre o Ministério dos Recursos
Minerais e Energia e a IGNITE,
espera-se que 1,2 milhão de
crianças passem a ter acesso a
electricidade segura, sustentável e mais económica, substituindo energia pouco confiável,
como é o caso do petróleo de
iluminação e do carvão natural.
A “IGNITE Power”, uma plataforma com vasta experiência na
distribuição e financiamento de

sistemas solares rurais, apresenta
um dos mais rápidos crescimentos em África com o sistema de
pagamento móvel “Pay-As-You-Go”. A empresa está presente no Ruanda e na Serra Leoa.
Max Tonela, ministro dos Recursos Naturais e Energia, citado
no comunicado, afirmou: “Este
acordo é mais um avanço decisivo no cumprimento dos nossos
objectivos de promoção de energia para todos, que o Presidente
da República lançou em Novembro do ano passado, o qual prevê
que, em 2030, todos os moçambicanos tenham acesso à energia
eléctrica “. (Eugénio da Câmara)
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