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MOÇAMBIQUE Presidente decretou três dias de luto nacional. Equipes médicas e de polícia investigam o caso

Intoxicação por bebida causa 69 mortes
DA REDAÇÃO COM
AGÊNCIAS

O presidente de Moçambique, Armando Guebuza, decretou três dias de luto nacional devido às mortes
ocorridas após o consumo
de uma bebida alcoólica caseira em Chitima, distrito de
Cahora Bassa, na região central do país. O número de
mortos subiu para 69.
Além das mortes, 196 pessoas necessitaram de atendimento hospitalar, segundo uma emissora estatal.
Na madrugada do último
sábado ocorreram as pri-

O pombe é
preparado de
forma
artesanal e é
feito à base de
mapira, uma
espécie de
sorgo, milho
e açúcar

meiras mortes.
Segundo um jornal local
uma criança de 2 anos está
entre os que morreram e
uma mulher grávida teve
que ser internada.

Amostras
A bebida conhecida como
pombe é preparada com mapira, uma espécie de sorgo,
milho e açúcar. De acordo
com a Rádio Moçambique, a
bebida foi consumida por
pessoas que voltavam de um
funeral e pararam em um
tradicional ponto onde ela é
vendida.
“Enquanto nos preparáva-

mos para determinar a causa de algumas mortes, começamos a receber pessoas
com sintomas como diarreia e dores musculares. A
seguir foram trazidos mortos de vários bairros, o que
nos despertou atenção ”, disse Paula Bernardo, diretora
da Secretaria de Saúde, Mulher e Ação Social.
Ela contou que entre os
mortos está a proprietária
do espaço onde foi preparada a bebida, além de uma
filha da mulher e quatro vizinhos. Uma equipe clínica
recolheu amostras para análise. Há também a possibi-
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TRAGÉDIA

lidade de que as amostras
sejam enviadas para exame
na África do Sul.

Tradição
Bebidas caseiras feitas a partir de milho e diferentes tipos de cereais são consumidas em várias partes da África, principalmente durante
funerais.
A Rádio Moçambique informou que técnicos da Polícia de Investigação Criminal e dos Serviços de Informação e Segurança do Estado também estão acompanhando o caso.
Para Domingos Torcida,

membro do conselho de administração da empresa Hidrelétrica de Cahora Bassa, a
intoxicação é criminosa. Ele
pediu que as autoridades esclareçam a ocorrência.
“Isto é uma tragédia. Os
culpados devem ser encontrados o mais urgente possível para serem responsabilizados”, afirmou.
O Renamo, principal partido de oposição ao governo
em Moçambique, adiou um
comício que iria realizar ontem e seu líder, Afonso Dhlakama, foi a Chitima para se
solidarizar com as famílias
das vítimas.

MÉXICO

Haiti reza em memória
das vítimas de terremoto

Brasileiro é morto e seu
irmão está desaparecido

ESTADÃO CONTEÚDO
Porto Princípe

FOLHAPRESS
São Paulo

Os haitianos se reuniram na
manhã de ontem para lembrar o devastador terremoto
de janeiro de 2010 que deixou em ruínas a maior parte
da capital e áreas próximas,
no que é considerado o pior
desastre natural da era moderna no país.
Centenas de pessoas, a
maioria homens de terno escuro e mulheres de vestido
branco, participaram da
missa católica, realizada ao
amanhecer na nova igreja,
construída junto às ruínas
da Catedral Nacional no centro de Porto Príncipe.
"Esta é uma data que nunca esquecerei”, disse Gladys
Lambard, que perdeu seu
marido e a irmã no terre-

Desastre
ocorrido em
2010 deixou
milhares de
mortos
no país

Primeira-dama, Sophia Martelly, participa de cerimônia

moto, enquanto andava de
braços dados com a filha de
14 anos. “A tristeza daquele
dia marcou minha vida para
sempre.”
O presidente Michel Martelly e outros dignitários
presidiram a cerimônia numa vala comum na periferia
norte da capital, onde as autoridades determinaram o

rápido enterro de milhares
de pessoas logo após o desastre. O tremor de magnitude 7.0 aconteceu pouco
antes das 5h de 12 de janeiro
de 2010, derrubando aos milhares os prédios da cidade,
densamente povoada.
Posteriormente, o governo disse que mais de 300 mil
pessoas foram mortas, mas

o número exato é desconhecido porque não houve esforços sistemáticos para
contar os corpos em meio ao
caos e à destruição.
Após o terremoto, grupos
de toda as partes do mundo
foram para o país para tentar resgatar pessoas presas
nos escombros e cuidar dos
milhares de feridos.
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Um brasileiro foi encontrado morto em um hotel na
cidade de Cancún, no litoral
do México. O catarinense
Dealberto Jorge Silva, 35, viajou com o irmão, Fernando
Silva, para o casamento de
um amigo no dia 2 de janeiro. Alguns dias depois do
evento, porém, eles teriam
desaparecido.
As informações são da
emissora catarinense RBS,
que ontem veiculou reportagem no telejornal “Bom
Dia Santa Catarina” sobre o
caso.
O corpo foi reconhecido
por uma amiga que viajava
com os irmãos. Ao telejornal, familiares afirmaram
que o irmão, Fernando, fez

contato com a família no
Brasil afirmando que encontrava-se escondido e teria
combinado novo contato na
noite de domingo , o que não
ocorreu.

Confirmação
O Ministério das Relações
Exteriores brasileiro confirmou a morte de um brasileiro no país, porém não
confirmou a identidade
nem a causa da morte.
Pelo celular, Dealberto teria enviado a amigos no fim
de semana uma mensagem
de áudio na qual afirma que
“está para ser sequestrado”.
Na mensagem, ele diz ainda:
“Irmão, eu estou para ser sequestrado por aquela amiga
do Marchetti, a russa”. A investigação do caso está a cargo da polícia mexicana.
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EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, COM O
PRAZO DE DEZ (10) DIAS
A DRA. MAÍZA SEAL CARVALHO PAMPONET, Juíza Federal da 1ª Vara em
Itabuna/BA, FAZ SABER, aos que o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem que, perante este Juízo Federal e Secretaria respectiva, tramita a AÇÃO DE
CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA Nº 2989-23.2010.4.01.3311,
movida por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS, com a assistência
da UNIÃO, contra MARILCE DOS ANJOS ALMEIDA, em cujos autos foi exarada
sentença, através da qual foi declara a constituição de servidão em favor da
demandante, sobre a área de terras do imóvel rural denominado “Fazenda Oliveira”,
situada no Córrego Das Traíras, Zona Rural, Camaçari/BA, individualizada no
memorial descritivo fls. 29/30. O presente edital com prazo de 10(dez) dias, expedido
em cumprimento ao quanto disposto no art. 34 do decreto-lei nº 3.365/1941, como um
dos requisitos para o deferimento do levantamento da indenização, será publicado
na forma da lei e afixado no lugar de costume na sede deste juízo. Dado e passado
nesta cidade de Itabuna-BA, em 02 de Outubro de 2014. Eu, (Hosana Quesia Bastos
Pinheiro - Estagiária - Ba534es), digitei. Eu, (Daniela Dias Soares Malta, Diretora de
Secretaria da Vara Única de Itabuna), conferi.
MAÍZA SEAL CARVALHO PAMPONET
Juíza Federal da 1ª Vara em Itabuna/BA

