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Frase do dia: 
Vergonha não é sair derrotado, 
mas sim perder sem sequer ter 
lutado.- Anónimo 
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Operários vencem Textáfrica por 
quatro zero e podiam ter sido mais... 
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No combate a 
sida 
Jovens cada 
vez mais 
renitentes 
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Quadro epidemiológico na Zambézia 

Malária continua grande dor de cabeça 
para as autoridades 

 

 

Quelimane (DZ) – O quadro 
epidemiológico da província da 
Zambézia tem tido a malária como 
grande preocupação para as 
autoridades sanitárias. 

A título de exemplo, a Zambézia 
tem vindo a registar aumento de 
casos da malária, apesar dos 
esforços que as autoridades 
sanitárias têm vindo a envidar 
esforços convista ao seu combate. 

Só nas primeiras 11 semanas de 
2016, o sector de Saúde registou 
aumento de casos da doença em 
17.4% quando comparado com igual 
período do presente ano, ao passar-
se de 246.432 casos contra mais de 
289 mil casos de 2017, facto que 
segundo as autoridades sanitárias 
explicam que tudo isso deve-se a 
fraca observânciapor parte das 
comunidades dos métodos de 
prevenção e combate da doença, que 
passa necessariamente no uso 
correcto das redes mosquiteiras bem 
como os cuidados a ter com o 
saneamento de meio com destaque 
para controlo as larvas, tidas como 
as principais causas de reprodução 
do mosquito, vector principal para a 
contaminação da malária. 

Falando na Sessão do 
Governo havida na última sexta-
feira em Quelimane, o director 
provincial de Saúde nesta 
província, explicou que a malária 
continua sendo uma das 
principais causas de 

internamentos nas Unidades 
Sanitárias (US) ao nível da 
província e também de 
mortalidade. 

Hidayat Kassim, avançou 
que como forma de mitigar o 
problema, só no primeiro 
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trimestre deste ano, já foram 
distribuídas cerca de 89,175 
redes mosquiteiras para que as 
mulheres grávidas de modo a não 
contraírem a malária.  

E como forma de controlar, 
Hidayat disse que há um novo 
procedimento de controlo 
implementado desde meados do 
ano passado que consiste em 
formar os técnicos de saúde ao 
nível das US das periferias da 

província, sobre o diagnóstico 
correcto, registo e tratamento da 
doença, sendo que uma outra 
medida encontrada pelo sector de 
saúde visando a redução dos 
casos, está ligada a distribuição de 
redes mosquiteiras para toda a 
população desta província, onde 
espera-se que até finais de Junho 
sejam distribuídas pouco mais de 
3.000 redes mosquiteiras. 

Para além da malária, a fonte 

fez saber que há uma outra 
preocupação que inquieta o sector.  

Trata-se do aumento nos últimos 
tempos de casos de diarreias que 
assolaram o distrito de Quelimane 
em particular. 

Neste momento, foram já 
registados cerca de 21.590 ao nível 
de toda a província, exceptuando a 
cidade Quelimane, que mais regista 
este tipo de casos. (Iderson 
Ribeiro) 
 

Falando para centenas de mulheres filiadas na Liga Feminina 

Renamo condena violência doméstica 
 
 

Quelimane (DZ) – A Liga 
Feminina do partido Renamo 
condena atitude de algumas 
mulheres que por motivos de ciúme, 
optam em violentar seus esposos 
usando vários objectos e líquidos e 
pede para que a justiça seja feita de 
uma forma transparente. 

A preocupação foi manifestada 
no último sábado pela Presidente da 
Liga Feminina e deputada da 
Assembleia da República, Maria 
Inês Martins, falando num encontro 
que reuniu centenas de mulheres 
filiadas naquele órgão feminino do 
partido de Afonso Dhlakama nesta 
cidade. 

Maria Inês mostrou-se 
preocupada e lamentou pelo facto 
de estarem a registar-se com 
muita frequência em Moçambique 
casos em que a VD é um meio 
para resolução de problemas 
dentro das famílias, situação que 
pode ser resultado da degradação 
da moral no seio da sociedade o 
que proporciona falta de diálogo. 

A título de exemplo, a 
Presidente da Liga e que também 
é parlamentar, apontou o recente 
caso da famosa Samira Martins 
que terá queimado o seu esposo 
com gasolina. Neste encontro, a 
fonte apelou as colegas para não 

optarem por esta via quando 
quiserem resolver algum diferendo 
caseiro, porque segundo disse “ a 
única forma que devemos optar 
só deve ser o diálogo”- pediu 
para depois associar este apelo 
dando o exemplo do seu partido 
que sempre disse que não era pela 
guerra mas sim pelo diálogo. 
“Como sabem, a Renamo 
também é pelo diálogo, vejam o 
exemplo do nosso presidente”- 
elucidou Maria Inês. 

Mais preocupada ainda é pelo 
facto de casos maléficos como 
estes, tenham uma grande 
“reprodução” nas redes sociais, o 
que para a Presidente da Liga 
Feminina da Renamo, isso pode 
ser mais perigoso para quem vê.  

“Quando vi este caso que 
aconteceu aqui em Quelimane 
fiquei muito chocada e triste 
pelo comportamento que nós as 
mulheres estamos a seguir”- 

 
Maria Inês Martins - Presidente da Liga Feminina Renamo 

 
Foto - google 
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lamentou para depois acrescentar 
que “isso só vai trazer desgraça 
no seio das famílias porque 
seria aquele que está no 
hospital a cuidar da família. 

Mulheres para onde vamos?” – 
concluiu. 

Refira-se que este é o primeiro 
pronunciamento público de um 
órgão partidário sobretudo da 

Renamo, a abordar estes casos de 
Violência Doméstica que 
acontecem no país. (Joaquim 
Chibalo) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Sob termo de identidade e caução 

Samira já está fora da prisão e aguarda julgamento em casa 
 

Quelimane (DZ) – A mulher 
acusada em ter queimado seu 
esposo com gasolina há três 
semanas em Quelimane, Samira 
Martins, encontra-se fora do 
xelindró aguardando o julgamento 
em casa. A soltura da Samira 
conforme soube o Diário da 
Zambézia, aconteceu na última 
semana, mediante termo de 
identidade e residência. 

De acordo com informações 
que o DZ tem, Samira Martins, 
terá accionado um advogado para 
defende-la e este usando 
argumentos legais, conseguiu sua 

soltura e neste momento a mesma 
aguarda o julgamento em casa. 

Aliás, a soltura da acusada teve 
cunho do próprio esposo, portanto, 
o doente que luta pela vida que terá 
pedido a justiça para que libertasse 
a sua esposa, alegando que tudo o 
que aconteceu é resultado das 
brigas caseiras. 

PRM confirma a soltura 
Confrontado em relação a este 

caso, o Porta-voz da Polícia da 
República de Moçambique na 
Zambézia, Miguel Francisco 
Caetano, confirmou neste domingo 
após uma conversa telefónica que 

Samira encontra-se sim fora das 
grades sob termo de identidade. 

Caetano explicou ao Diário da 
Zambézia que uma semana depois 
de Samira ter deixado os 
calabouços da 2ªEsquadra onde 
anteriormente encontrava-se detida 
e passado para a Penitenciária 
Provincial, o puder judicial mandou 
liberta-la sob termo de identidade 
aguardando o julgamento fora das 
grades e segundo disse, também 
ficou surpreendido quando teve a 
informação através de seus colegas 
da guarda prisional sobre a soltura 
da infractora. 

A fonte explicou que o facto 
aconteceu numa altura em que o 
caso já tinha saído da alçada 
policial e estava sob 
responsabilidade do Ministério 
Público (MP) e ao que tudo indica 
segundo avançou Miguel Caetano, 
Samira terá pago dinheiro de 
caução estimado em pouco mais de 
20 mil meticais para estar em 
liberdade provisória. 

Entretanto, enquanto a Samira 
está fora, o esposo ainda continua 
no leito hospitalar lutando pela vida. 
(Iderson Ribeiro) 
 

 
 

 

 
Samira Martins 

Quelimane (DZ) – Três 
indivíduos, por sinal comerciantes 
foram detidos na última quarta-
feira (29), pela Polícia da 
República de Moçambique (PRM) 
no distrito de Ilé na Zambézia, 
indiciados na falsificação da 

moeda nacional. 
Trata-se dos indivíduos cujos 

nomes não foram revelados, mas 
que tem idades compreendidas 
entre os 20 aos 38 anos e que 
foram flagrados na posse de uma 
nota falsa de Quinhentos meticais 

em pleno exercício das suas 
actividades comerciais na vila sede 
daquele distrito. 

De acordo com Miguel 
Caetano, Porta-voz da PRM nesta 
província, a(s) nota(s) 
apreendida(s), podem ser um sinal 

Falsificação da moeda 

Notas falsas do metical circulam no Ilé 
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claro de que o circuito da 
falsificação da moeda sobretudo 
nas zonas mais distantes da 
capital provincial tem sido uma 
realidade. 

Neste momento, conforme 
garantiu Caetano, a corporação 
está trabalhar convista apurar a 

origem da(s) nota(s) falsa(s) e 
neutralizar outras pessoas que 
eventualmente estejam envolvidas 
neste esquema. 

O Porta-voz do Comando 
Provincial da PRM na Zambézia, 
Miguel Caetano, explicou ainda que 
face a esta situação membros da 

polícia no distrito do Ilé, estão a 
sensibilizar a população para se 
manter vigilante, convista a estancar 
esta conduta. Refira-se que, este é 
o primeiro caso de falsificação da 
moeda nacional que se regista 
neste ano ao nível da província da 
Zambézia. (Joaquim Chibalo) 

 

 Com olhos postos nas autárquicas de 2018 

Renamo quer mulheres como protagonistas 
 

Quelimane (DZ) - As eleições 
autárquicas marcadas para o 
próximo ano (2018), já estão a 
mexer com quase todos partidos 
políticos sobretudo os que estão 
no parlamento moçambicano. 

Se por um lado é a Frelimo que 
está trabalhar nas bases, como lhe 
é característico com os seus 
membros, o Movimento 
Democrático de Moçambique 
(MDM) também não foge a regra, 
visto que este partido tem sob sua 
gestão quatro autarquias neste 
país, sendo Beira, Quelimane, 
Nampula e Gurué. 

A Renamo não esteve no jogo 
autárquico passado e pelos vistos, 

parece estar interessado neste 
marcado para o próximo ano, daí 
quase que todos membros de 
várias categorias tem vindo a 
movimentar-se um pouco pelo país 
inteiro. 

Para o efeito, a Liga Feminina 
da Renamo reunida em Quelimane 
no último sábado, quer que as 
mulheres sejam protagonistas 
deste processo eleitoral, mostrando 
que elas são a maioria deste país. 

Falando a centena de mulheres 
reunidas na sede do seu partido ao 
nível desta província, a Presidente 
da Liga Feminina da Renamo, 
Maria Inês disse que as mulheres 
devem se fazer presente, 

sobretudo as do seu partido para 
garantir que as autarquias da 
Zambézia estejam nas mãos da 
Renamo.  

Neste encontro com as 
mulheres, Inês diz estar ciente que 
as eleições do próximo ano 
poderão ter um cunho forte das 
mulheres, daí que esta sua visita a 
Zambézia por um período de 
quatro dias, sobretudo nos distritos 
de Mocuba, Gurué, Alto Molocue, 
Maganja da Costa, para além de 
Quelimane, visa conversar com as 
mulheres do seu partido para que 
estejam atentas a aquilo que ela 
chamou de “manobras” dos outros 
partidos não se deixando assim 
enganar. 

De acordo com a fonte, o 
partido Renamo está envidar 
esforços para candidatar-se nas 
eleições autárquicas de modo que 
não venha acontecer o que 
aconteceu da vez passada, onde o 
mesmo não esteve na fileira dos 
concorrentes. 

Instado a pronunciar-se sobre 
os possíveis candidatos do partido 
Renamo que vão estar nestas 
eleições, a fonte disse ser 
prematuro, tendo assegurado que 
dentro em breve a sociedade 
poderá conhecer os candidatos. 
(Joaquim Chibalo) 
 

 

 

Diário da Zambézia, a voz do povo 
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No inicio do quarto mês do ano 

Operários vencem Textáfrica por quatro zero e podiam ter sido mais... 
 

público apoiar, a equipa do 1o de 
Maio cresceu e como dissemos, 
Odilo e Mamudo eram os principais 
protagonistas dos erros dos passes 
da defensiva do adversário. O 1o de 
Maio teve chance para ampliar o 
resultado ainda na primeira parte, 
quando Mamudo recebeu uma bola 
de Passe mas na hora de rematar, 
não teve frieza suficiente. 

Segunda parte deu mais 1o de 
Maio 

Quando se pensava que o 
Textáfrica viria com energia para 
pelomenos empatar o jogo, aos 5 
minutos, o arbitro da partida 
assinala uma grande penalidade a 
castigar a mão do Ernest dentro da 
área. Chamado a cobrar, Mamudo 
faz o 2-0 e aumenta mais o apoio. 

Não passou muito tempo para 
aparecer o 3-0, foi aos 8 minutos, 
quando Odilo galga terreno a 
esquerda, levanta a cabeça e vê a 
desmarcação de um colega, na 
circunstância Nono, este recebe a 
bola e vendo a saída em falso do 
guarda-redes adversário este teve 
que empurrar, fazendo o 4-0. Era 
festa no sintético do Ferroviário de 

  Quelimane (DZ) - Ao longo da 

semana, claro, depois do empate 
em Nacala diante do Ferroviário 
local, o 1o de Maio de Quelimane, 
veio dizendo que o único objectivo 
que tinha neste jogo com o 
Textáfrica era de ganhar porque 
eram equipas do mesmo 
campeonato, isso por um lado, mas 
por outro, era importante ganhar 
para levantar a moral e saber 
encarar a Liga Desportiva de 
Maputo na próxima jornada. 

E foi o que se viu. Os 
“Operários” de Quelimane entraram 
focados a baliza para o mais cedo 
possível conseguirem marcar golo. 
Não tardou de facto, porque Odilo, 
Nono e Mamudo eram os senhores 
do ataque do 1o de Maio, sobretudo 
aquele “irrequieto” Odilo que deu o 
show de bola no corredor esquerdo. 
O Textáfrica sabia que o adversário 
jogava diante do seu público e com 
todas armas possíveis, entrou 
recuado para tentar defender o 
resultado. Quando estavam 
decorridos 5 minutos da partida, 
Mamudo, recebe a bola do meio 
campo, galga alguns metros e na 
tentativa de remate é tocado em 
falta e o arbitro assinala para um 
livre indirecto com a barreira 
formada. Chamado a cobrar o livre, 
Passe tirou bem as medidas da 
barreira e aos 6 minutos rematou 
colocado, a bola subiu a barreira 
formada por ai 5 jogadores dos 
“fabris” do Planalto e nem deu 
hipótese para Tony defender, tendo 
este ido buscar lá dentro. Estava 
feito o primeiro da partida, perante 
a alegria do público presente. 

Depois dai, claro com o golo 
marcado a jogar em casa e com o 

Quelimane, conseguia-se assim 
um resultado mais expressivo 
desde que o 1o de Maio esteve no 
Moçambola. 

O Textáfrica do Chimoio não 
se conformou e mexeu na equipa 
com a saída de Sarangue para 
entrada de Michael que galvanizou 
um pouco o ataque da sua equipa. 
Sabendo que o resultado lhes 
interessava e seria difícil mudar, já 
aos 80 minutos, os donos de casa 
começaram a jogar com um 
avançado e toda equipa recuou, 
também para evitar sofrer golos. 

Os fabris procuraram 
pelomenos um golo de empate e 
até podiam ter conseguido quando 
aos 90 minutos, Michael cruza a 
bola da direita e antes de tocar o 
relvado, Nené faz um grande 
remate, mas que estava bem 
posicionado e foi lá tirar para canto 
mas numa grande defesa que 
serviu para fotografia. 

Já não havia mais para jogar e 
o resultado nunca mais se alterou, 
tendo os “operários” ganho de 
forma clara. (Redacção)  

 

 

 


