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Editorial
Caros Leitores,
Durante o mês de Janeiro não foi possível editar este boletim,
devido a diversos contratempos, por este facto pedimos as
nossas mais sinceras desculpas, mas retomaremos agora a
partir do mês de Fevereiro de 2012.
Mais um ano se passou e a Justiça Ambiental (JA) continua
firme e forte na sua luta por um País mais justo
ambientalmente e socialmente, este será sempre o objectivo e
a missão desta organização e estes serão também os temas
dos artigos focados neste boletim.
O ano que passou não foi fácil, mas podemos dizer que foi
igual ou semelhante a muitos outros que passaram antes, com
vitorias, derrotas, alegrias e tristezas mas sempre com a
esperança em nossos corações que amanhã será melhor.
E assim vai caminhando ao longo dos anos a JA, neste
caminho em que “alguns”ao longo deste trajecto que gostam
muito de apontar dedos, criticar, chamar de ambientalistas
radicais, contra o desenvolvimento, contra o Governo, com
agendas externas obscuras ou vendidos ao estrangeiro....mas
nós não somos contra... mas sim a favor ... a favor da justiça,
a favor do direito de viver e lutar por um ambiente mais
saudável, a favor de uma maior dignidade e igualdade
social....E isto quer dizer ser “contra”? Gostaríamos de
perguntar a esses outros que tanto mal dizem...contra quê ou
quem?
A esperança que um dia a sociedade moçambicana seja mais
justa , a esperança que a corrida e a ganância pelos recursos
naturais não destruam completamente a natureza e o País, a
esperança que as acções se concretizem numa melhoria de
vida dos mais vulneráveis desta sociedade, essa é a grande
esperança de todos nós, por um futuro melhor e é por isto que
a Justiça Ambiental luta ... e a esperança, essa nunca morre!

Desejamos um bom ano de 2012 para vocês, leitores,
parceiros, financiadores e todos os outros anónimos que nos
apoiam nesta Luta...que é minha, que é tua e de todos nós!
A Luta continua!

Esta edição tem mais duas páginas, devido a importância do
caso “Vale”, mas continuamos a tentar manter as 4 paginas
mensais.

E assim continuamos nós ano após ano,cantando e rindo e o nosso País a serdestruído…
( Uma pequena reflexão!)

Florestas
Muito se reportou durante o ano o contínuo desmando,
ilegalidades e corrupção neste sector, que culminou com a
apreensão de 565 contentores de madeira valiosa e toros,
como umbila, jambirre, pau preto, sandalo e pau rosa, no
porto de Nacala. Depois de mais de 6 meses e vários artigos
escritos e entrevistas com entidades governamentais, de
repente há uma mutação genética e as madeiras já não são
preciosas, o próprio tribunal autorizou as companhias
envolvidas na ilegalidade a comprarem a madeira, não houve
apreensão dos funcionários corruptos, e o caso é fechado.....e
tudo volta a normalidade, até não haver mais florestas, bem, ai
o problema se resolve por si mesmo...!Se não existe mais
florestas não existe problema.
Recursos hídricos
Afectados pela poluição devido aos pesticidas e fertilizantes
químicos, das plantações, sejam de agro combustíveis ou
árvores exóticas, pela mineração de carvão e outros despejos
químicos das industrias e exploração petrolífera, sem controle
ou monitorização por nenhuma das entidades responsáveis.
E o Rio Zambeze ? São barragens, quantas? Para quê e
quem? Ah... também a navegação para o transporte do
carvão, aonde as conclusões dos famosos (EIAs) “estudos de
Impactos ambientais” são dadas como verdades cientificas o
que é eticamente incorrecto, porque o tempo e os dados
recolhidos não demonstram representatividade, e não são
viáveis para uma análise cientifica com conclusões e
recomendações válidas.
Indústria extractiva,
Aonde se viu as companhias serem donas e senhoras do
País, enquanto as comunidades são maltratadas, estropiadas
dos seus bens, realocados em áreas áridas e sem condições
mínimas de sobrevivência, e ainda por cima quando se
revoltam com todas as injustiças praticadas são tratados como
criminosos . Aonde se viu a Multinacional Anadrako fazer
testes sísmicos na época da migração das baleias, e nada
contra ter sido feito. Aonde se viu golfinhos e peixes darem à
costa mortos, mas ninguém faz testes ou tem interesse em
saber a razão disso.
Moçambique, um País em que caminha a passos largos de
injustiça para injustiça, com um sistema legal/jurídico incapaz,



Japão oferece 19611 toneladas de arroz aMoçambique
Nas várias notícias da semana passada, vi a notícia da oferta
de arroz do Japão e esta notícia que à partida positiva, fez me
pensar na radioactividade libertada no acidente de Fukushima
e nas consequências deste. Um acidente daquela dimensão
infelizmente tem sérias consequências não apenas no
momento, os seus impactos e a bioacumulação vão se
evidenciar por muitas mais anos. E que impactos terá na
produção de alimentos? Radioactividade não tem fronteiras, e
conforme as notícias na altura e ainda agora, o acidente de
Fukushima tem sido comparado ao de Chernobyl que ainda
hoje tem graves e irreversíveis consequências na saúde das
pessoas, nomeadamente aumento dos casos de cancro e
mutações genéticas diversas, ainda hoje nascem em
Chernobyl crianças com sérias deformações físicas e existem
zonas onde não é permitido o acesso por estarem altamente
contaminadas. Numa breve pesquisa pela internet é possível
ler sobre casos de contaminação de arroz proviniente da
provincia de Fukushima. A título de exemplo apenas, importa
citar uma artigo “...detectaram elevados níveis de césio
radioativo nas plantações de arroz de cinco fazendas da
região, informa neste sábado a rede de televisão pública NHK.
As análises foram realizadas após as autoridades proibirem,
na semana passada, a distribuição de arroz em toda a
província, ao se detectar uma porção de arroz contaminada
com césio radioativo no distrito de Oonami, a 56 km da usina
nuclear danificada pelo terremoto seguido de tsunami que
atingiu o nordeste do Japão em março. As últimas amostras
contaminadas também procedem de Oonami e chegaram a
revelar um nível de até 1.270 becquerels de césio radioativo
por kg, muito acima do limite máximo de 500 becquerels por
kg estabelecido pelo governo japonês. Em meio à
preocupação com a contaminação, as autoridades de
Fukushima vêm realizando nos últimos dias análises sobre o
arroz das 154 fazendas agrícolas que se encontram nessa
região".Retirado de:
http://noticias.terra.com.br/mundo/noticias/0,,OI5489581EI8143,00.Japao+det
ecta+radiacao+elevada+em+arroz+na+regiao+de+ Fukushima.html
Não seria prudente testar este arroz e certificarmonos de que
está livre de radioactividade antes de começar a distribui
lo??? As notícias não mencionam a proviniência exacta do
arroz, nem o seu destino final, daí a preocupação manterse!!!
Vamos ser cautelosos?! Onde podemos obter uma amostra
deste arroz para análise?

A ENI e o Lixo da Suspeita
O País e a opinião pública moçambicana têm sido
surpreendidos e confrontados por noticias de uma operação de
transporte de grandes quantidades de lixo realizada pela Ente
Nazionale IdrocarburiENI east africa spa, uma multinacional de
capitais italianas envolvida na prospecção e pesquisa de
petróleo e gás na bacia do Rovuma, na Costa Norte de
Moçambique. A referida operação foi efectuada num percurso
de cerca de 500km entre a cidade de Pemba na Província de
Cabo Delgado e o município de NacalaPorto na província de
Nampula sem a devida autorização e conhecimento das
autoridades competentes das províncias de Cabo Delgado,
Nampula e do Município de Nacala Porto.
As autoridades municipais de Nacala Porto e das Direcções
provinciais para a Coordenação da Acção Ambiental de
Nampula e de Cabo Delgado de Nampula contactadas pela JA!
confirmam a realização desta operação e suspeitam que a
mesma tenha sido decorrida desde inícios de Janeiro último até
ao dia 27 do mesmo mês, dia em que a operação foi
neutralizada. No dia 27 de Janeiro de 2012 a polícia Municipal
de Nacala Porto apreendeu um camião cavalo carregado de
dois contentores de lixo, proveniente de Pemba para serem
despejados na lixeira municipal. Segundo o Inspectorchefe da
Direcção Provincial para a Coordenação da Acção Ambiental
de Nampula, Norberto Narciso “dada a complexidade da
operação e do assunto estamos ainda a investigar para apurar
as quantidades e perigosidade dos resíduos sólidos e
possíveis responsabilidades da ENI e do transportador da
carga”. Norberto Narciso disse ainda que uma amostra de lama
com a cor acastanhada dos resíduos já estão na posse da
Direcção provincial de Saúde de Nampula e do Ministério da
Saúde para análises laboratoriais.
A ENI east africa spa contactada pela Justiça Ambiental em
Maputo no dia 6 de Fevereiro recusouse a abordar o assunto.
Depois de muita insistência, a ENI mostrouse disposta a
pronunciarse sobre a operação através do seu sector de
imprensa, facto que ainda não aconteceu. Entretanto, o
representante da ENI em Cabo Delgado para área de
segurança e Ambiente, identificado por Mingo disse que a ENI
transportou o lixo de Pemba para Nacala Porto porque a
província de Cabo Delgado não tem condições para a
deposição de grandes quantidades de lixo. A fonte negou tratar
se de lixo duvidoso e perigoso. “Não existe nenhum lixo
duvidoso. Foram três viagens de lixo doméstico. Tudo quanto
fazemos comunicamos as autoridades”.

Mais uma vez o País está diante de um caso controverso, mal
esclarecido e mal parado que se arrisca a desaparecer nas
“misteriosas” gavetas do Governo e do Estado moçambicano
sem nenhuma explicação plausível. Esta operação de
transporte de lixo e a atitude da ENI denuncia um total
desrespeito e falta de consideração pelas instituições do
Governo e de Estado soberano. Também demonstra as
fragilidades e incapacidades das autoridades nacionais face
aos grandes investimentos em curso no País. Denuncia ainda
fortes indícios de ilegalidades que podem consubstanciarse
em práticas de corrupção e de natureza criminal.

em que a corrupção é vista como algo absolutamente natural,
aonde os problemas são varridos e escondidos para debaixo
das esteiras da vergonha, aonde os pobres não têm voz e são
roubados das suas terras, sempre em nome do
desenvolvimento e da luta contra a pobreza.
Mas 2011 terminou, e este ano terminou com uma boa noticia, a
multinacional “Tereos” ( agrocombustiveis), ganhou o prémio
Pinóquio, como a companhia mais mentirosa no seu processo
de Greenwash,e 2012 começou também com uma óptima
noticia, a multinacional Vale,( industria extractiva), ganhou o
prémio da pior companhia do Mundo. Ambas operam e tem
investimentos em Moçambique.
Poderia continuar com muito mais, página por página, mas não
é essa a nossa intenção, além demais tudo o que está aqui
escrito e muito mais, é de conhecimento geral, mas mesmo
sendo, por favor, parem e reflictam um pouco no que se está a
passar. A questão que pomos e só uma...é este o caminho que
queremos seguir ? É assim que vamos combater a pobreza? É
a isto que se chama “ desenvolvimento sustentável “?



Ntchuva
É notória a preocupação crescente da sociedade civil em
relação aos problemas que cada vez ocorrem com maior
frequência e que se acumulam dado o crescente investimento
e de surgimento de projectos na Bacia do Zambeze.
O poder dos grandes projectos e sua influência a nível local é
notório dado o seu poder financeiro.
Os megaprojectos são vistos como projectos de sonho, para o
desenvolvimento do País e ajuda local, verificandose uma
atitude de querer agradar, não querer ofender, beneficiar, até
que o projecto comece a ser implementado. Quando se
começa a verificar os impactos destes e o que se temia então a
atitude começa a mudar mas sempre de modo indirecto e de
luva branca, não vá estar a perder alguma oportunidade nem
que seja a título pessoal já que nunca se sabe o futuro....
Os “crocodilos” urgem e reproduzemse exponencialmente
usurpando, comendo, lambusandose com os recursos
naturais, outrora o garante do sustento das comunidades
locais, agora motivo de cobiça, de competição, de luta em
honra do poder, da ostentação, atropelando uns meros
mussopos (I) que se vão intrometendo. (I) (O Mussopo (Peixe gato), é um
peixe de rio, omnívoro, oportunista, essencial e tradicional na dieta alimentar das
comunidades locais do Vale do zambeze, como fonte de proteína;)

Os atropelos à lei e aos direitos humanos passam a ser
práticas comuns e crescentes em número e gravidade, onde os
que comem são poucos e grandes em detrimento dos que vão
sendo comidos, estes últimos não contabilizados devido às
nossas insuficiências e meios de registo e documentação dos
não contabilizáveis. Quanto aos que pertencem ao mais
elevado nível da cadeia trófica esses apenas necessitam do
estatuto que lhes foi concedido para ultrapassar todo o tipo de
barreiras ou dificuldades que possam surgir. Cresce o número
de capas, máscaras, grupos, associações, sociedades, o que
queiram chamar para os inatingíveis, esses do último nível da
cadeia trófica, esses que nada valem e para os quais tudo vale.

Vale extrair, vale construir barragens após barragens, vale
retirar aos locais o que lhes é de direito, a terra arável, o
acesso à água, a segurança, a dignidade, vale usurpar, vale
agredir, violentar, vale chambocar, vale humilhar, vale tudo em
nome da carnificina dos recursos, em nome da lei desleal, em
nome dos que mandam, dos que comem. Vale extrair, vale
explorar para exportar, exportar o que é nosso, os nossos
recursos, o nosso minério,o carvão, a nossa energia, a nossa

Os grandes projectos são detentores da palavra e do
conhecimento. Tudo o resto é do contra, ou contra o
desenvolvimento, ou tem agendas externas.

Vale tudo, vale beneficiar da isenção de impostos, vale
usufruir de todas as regalias, da mão de obra barata em nome
do desenvolvimento, para que possamos sair da pobreza
absoluta, para que possamos alcançar o nosso lugar ao sol.
Sol tórrido, terra seca, pó, fome, inquilino da minha Pátria foi
tudo o que consegui, onde me perdi?
O Vale do Zambeze está condenado, não tem mais por onde
expandir, para alocar todos os interesses, todas as ganâncias,
todos eles.... Não há vale que resista a tamanha corrida contra
o tempo, contra a natureza, contra o equilíbrio que rege as leis
da natureza e da sociedade. Não existe orgão capaz que
assegure os direitos e bem estar das populações locais. O
povo que já vem carregando o fardo da sua história em prol de
uma luta pelos seus direitos, orgulho e soberania, já não
aguenta mais, a desigualdade, a hipocrisia, assistindo aos
mandos e desmandos onde os interesses do poder se
sobrepõem aos interesses do povo, da Nação, da Pátria.
A Navegabilidade do Rio Zambeze, as propostas de mega
barragens (Mphanda Nkuwa, Boroma Lupata) e dos inúmeros
projectos de exploração mineira, as grandes extensões de
terras concedidas para monoculturas, beneficiam agora de um
processo que serve apenas para credenciar, projectos que de
outra forma seriam inviáveis dados os seus impactos e
benefícios a nível local. O processo é viciado, tendencioso,
não participativo, opaco, onde o número de opções das
entidades que o poderiam fazer é cada vez mais restrito,
confinandose aos viabilizáveis em nome do deixame
permanecer e não sobrevivendo, mas usufruindo do agora,
não vá o amanhã não ser igual...
E vivendo em democracia todos podemos escrever, todos
temos liberdade de expressão. Assim aqui estou eu, falando
do que tanto ou nada sei, podendome exprimir acerca do
que sinto, do que sou, do que vejo, porque no meu silêncio, na
minha aparente apatia eu também sou gente e também tenho
ambição, também quero ser Soberano. Quem sabe também
eu, aqui à porta de minha casa, neste jogo de Ntchuva(I)
mantendome à sombra das jogadas, perpetuandoas,
manobrando o meu colega, o meu parceiro , o meu
adversário, também eu consigo ir usufruindo, usufruir,
beneficiando, vencendo, vencer....

(II) O «Ntchuva» é um jogo de equipa, para adultos do sexo masculino. Formamse 2 equipas com um ou mais jogadores. Material: Pedrinhas. O jogo pode ser realizado no chão,
cavandose 4 filas de pequenas covas. Cada fila pode ter 4, 8, 16 ou 32 covas. Também se pode jogar num tabuleiro construído em madeira ou cimento. Os jogadores são obrigados
(enquanto for possível) a iniciar a jogada por uma cova com mais de uma pedra, terminando sempre quando deixarem apenas uma pedra numa cova. Apenas quando deixarem de
haver covas com mais de uma pedra, poderá o jogador iniciar a partida a partir de uma cova com uma só pedra, andando neste caso apenas uma cova, a não ser que logo a seguir
tenha uma pedra e assim ele já poderá continuar. O jogo termina quando uma equipa eliminar as pedras do adversário.Foto do jogo nesta pagina



Quando os investimentos ameaçam e perigam a Soberania e os Interesses de Moçambique
Moçambique caminha para um perigoso estágio de gestão de
seus interesses nacionais, da sua agenda de desenvolvimento
e soberania nacional. A actual matriz e as políticas de
desenvolvimento baseadas em grandes projectos colocam o
País diante de iminentes e grandes possibilidades de ser
assolado por uma onda de instabilidade social e política.
Os conflitos dos investimentos
Os relatos de eclosão de conflitos entre comunidades e
investidores são cada vez mais presentes. Os casos de
camponeses de Maniamba e a empresa Chiqueti no Niassa,
reassentados de Moatize e a Vale em Tete são apenas alguns
indicadores bastante esclarecedores. Estes casos denunciam
ainda a falta de vontade politica, a inoperância e a
incapacidade do Governo em garantir a soberania nacional e a
correcta gestão dos interesses nacionais na sua agenda de
governação e de desenvolvimento. O que resulta na
permanente e crescente subordinação e apropriação dos
recursos, interesses e soberania nacionais pelas elites politico
empresariais e investidores.

1313 famílias vitimas da Vale
Na madrugada do dia 10 de Janeiro de 2012 último, mais de
700 famílias reassentadas pela empresa brasileira Vale
(Moçambique) na região de Cateme, Distrito de Moatize,
Província de Tete insurgiramse protestando contra a constante
violação de seus direitos e as péssimas condições de vida a
que estão sujeitas pela Vale sob o olhar passivo do Governo
de Moçambique desde finais de 2009, altura do seu
reassentamento. Deste modo, estas famílias endureceram
seus mecanismos de reivindicação perante os impactos
negativos da exploração mineira da Vale, do abandono e do
silêncio cúmplice das autoridades governamentais
moçambicanas a nível local, distrital, provincial e nacional
diante das suas legítimas exigências. Há mais de dois anos, as
referidas famílias através de seus líderes e organizações da
sociedade civil solicitaram vários encontros que não foram
respondidos favoravelmente e submeteram várias cartas,
documentos queixa, petições e avisos à Vale e a diversas
instituições do Governo e do estado moçambicano incluindo a
Assembleia da República exigindo a intervenção destas
entidades para a resolução dos seus problemas. Entretanto,
todas as diligências e alertas lançados pelas famílias e por
diversas organizações entre as quais a Justiça Ambiental foram
infrutíferas e resultaram em fracasso. A Vale, as diversas
entidades do Estado e o Governo de Moçambique, optaram
pelo silêncio e pela ignorância. Nas poucas vezes em que as
entidades do Governo se pronunciaram as suas decisões
foram ignoradas pela Vale ou hostilizaram as comunidades e
seus líderes conotandoos com agentes a soldo de interesses
obscuros e estrangeiros.
As exigências incondicionais que a Vale e o Governo
devem satisfazer
As comunidades protestam contra o processo de
reassentamento desde o início que foi mal conduzido;

infraestruturas de má qualidade e sem condições de
habitação; dificuldade de acesso à água, terra e energia; terra
imprópria para a agricultura; fome aguda e subnutrição de
crianças; incumprimento de promessas de indemnização;
restrição na circulação de pessoas e bens através da
instalação da vedação à volta da Vila de Moatize e das vias de
acesso aos recursos; incumprimento da promessa de provisão
trimestral de produtos alimentares durante os primeiros cinco
anos de reassentamento; Incumprimento das
responsabilidades do Estado de monitorizar todo o processo
de reassentamento e garantir o cumprimento total e integral
das obrigações da Vale Moçambique para com os afectados;
Conflitos de terra com as comunidades originárias de Cateme;
Falta de meio de transporte para a circulação de pessoas e
bens; permanente abandono e desamparo a que as
comunidades reassentadas foram sujeitas pelas instituições
da Justiça e do Estado, às quais têm recorrido nos últimos
dois anos com vista à reposição dos direitos violados através
de petições, queixas e reclamações sem resposta.
Interferência perigosa na Gestão dos interesses nacionais
A presença da Vale Moçambique constitui também um teste
na gestão e condução dos interesses nacionais e as opções
que são propostas e tomadas para o país. Num processo
pouco transparente, a Vale tem se tornado um proprietário
absoluto das reservas carboníferas de Moatize e sobre elas
tem estruturado a sua hegemonia, expansão e
internacionalização.
Vale e o Governo: uma aliança perigosa para a Soberania
e Interesses Nacionais
O expressivo peso na politica externa do Brasil e nas relações
com Moçambique, o peso de seu investimento na economia
do País e sua excessiva influência politica no Governo de
Moçambique permitiu o surgimento de relações perigosas
entre executivos da Vale e o poder local, distrital, provincial e
central.
No plano político, é indisfarçável a grande hegemonia que a
Vale exerce nos corredores políticos de Tete e de Maputo,
que a par da Riversdale (outra mineradora de capitais
australiana recentemente comprada pela Rio Tinto) se
tornaram maioritárias e dominantes. A grande hegemonia da
presença da Vale em Moçambique e sua influência tem sido
construídos com recurso a “jogos sujos”, prejudiciais e
perigosos à soberania e interesses nacionais.
Na cidade de Tete e em Moatize, a Vale e a Riversdale têm se
convertido em proprietários absolutos das unidades hoteleiras
e restaurantes, das vias de acesso, do aeroporto local, enfim
do próprio destino da província. Aliás, a grande questão que
se levanta neste momento é saber até que ponto as
autoridades governamentais de Tete e de Moatize
conseguirão acompanhar os gigantescos passos das
multinacionais, entre as quais a Vale que pouco a pouco
tomam conta dos destinos não só desta região central do
País, mas de todo Moçambique
Tráfico de influências
O peso do investimento da Vale na economia do País e sua
excessiva influência política no governo de Moçambique
permitiram o surgimento de relações perigosas com o poder
local, distrital, provincial e central. Há denúncias de tráficos
de influência junto de figuras importantes do governo Central,
que simultaneamente tem interesses empresariais no
empreendimento da Vale.

O mundo é um lugar perigoso de se viver, não
por causa daqueles que fazem o mal, mas sim
por causa daqueles que observam e deixam o
mal acontecer."Albert Einstein"



Uma unidade da Força de Intervenção Rápida  FIR da Polícia
da República de Moçambique foi destacada para guarnecer os
interesses da Vale junto à estrada Nacional Nº 103, que liga a
cidade de Tete ao Malawi, passando por Zóbwe e o cruzamento
da estrada de terra planada que vai para Cateme. Toda a
logística desta unidade da FIR é suportada pela Vale, que é
responsável pelos custos de alimentação, transporte, água e
outras condições consideradas como estímulos para a
execução do seu trabalho.
Uma resposta Criminosa da PRM e da FIR
Durante as manifestações de carácter pacífico e consagradas
na Constituição da República de Moçambique, a Polícia da
República de MoçambiquePRM e sua unidade de Força de
Intervenção RápidaFIR auxiliada pelos Serviços de Informação
e Segurança do EstadoSISE reprimiram violenta e brutalmente
as famílias reassentadas em Cateme. De acordo com a
informação obtida, o Comandante da PRM e o seu batalhão,
incapazes de dispersar os reassentados, ordenaram a vinda da
FIR para Cateme. Por volta das 10 horas do dia 10 de Janeiro,
a FIR chegou ao local e o som da sua sirene atraiu os
reassentados ao local. Eles pensavam que finalmente teriam
uma oportunidade para ouvir o governador ou o representante
da Vale. No entanto, de imediato a FIR começou a agredir
violentamente os reassentados fazendo com que estes
fugissem para as suas casas. Durante a sua intervenção, a FIR
fez rusgas às casas, arrombando portas com pontapés e
agredindo várias pessoas. 14 jovens foram capturados e
encarcerados, durante cerca de três horas no Posto Policial
local. Mais tarde, cinco dos detidos foram soltos e os outros
nove, foram transferidos para as celas da cadeia da Carbomoc,
na Vila de Moatize, onde permaneceram durante dois dias e
duas noites sem alimentação adequada e submetidos a
torturas e maus tratos por agentes da PRM. Só foram
libertados no dia 12, após intervenção da Procuradoria. Dois
dos detidos apresentavam ferimentos nas nádegas e sinais de
vários golpes no corpo.

Um deficiente visual e proprietário de uma barraca em Cateme
conta que a FIR chegou à sua barraca onde se encontrava
com outros familiares e o forçou a sair da mesma. Apesar de
ter sido informada que o senhor era portador de deficiência
visual e em tratamento no Hospital Provincial de Tete e no
Malawi, a FIR ignorou o facto, tendo insistido para que
andasse, empurrandoo pela camisa que ficou em pedaços.
Diante da impossibilidade de se mover, a FIR agrediuo
fisicamente alegando que se tratava de fingimento. A agravar a
situação e num gesto desumano a FIR lançou gás
lacrimogéneo sobre os seus olhos, e este de imediato
desmaiou. Depois desta acção criminosa, a FIR levouo para o
Posto Policial de Cateme onde ficou detido por algumas horas
até que o seu sogro apresentou as provas da sua deficiência e
exigiu a sua soltura.
Um outro deficiente físico, com um perna amputada,
reassentado em Mithethe, é outra das tantas vítimas da
violência da FIR em defesa dos interesses da Vale em
Moatize. A vitima conta que foi violentamente agredido pela
FIR por volta das 11 horas quando se encontrava sentado na
varanda da sua casa. Não foi conduzido às celas, foi agredido
por meio de pontapés e murros e largado estatelado no chão
da sua própria casa, sem qualquer explicação sobre as razões
de tal comportamento dos agentes da FIR.

A reacção tardia e cúmplice do Governo de Tete e da Vale
Diante das reivindicações das famílias, os governos Distrital
de Moatize e Provincial de Tete têm se posicionados como
portavozes da Vale defendendo interesses desta companhia
em detrimento do seu povo. O Governador de Tete, Alberto
Vaquina, foi forçado a fazer uma visita de emergência à região
de Cateme, Mualadzi, Bairro 25 de Setembro, Kapanga e ao
Distrito de Moatize diante das manifestações das mais de 700
famílias. Depois de muita insistência pela equipa de jornalistas
da Justiça Ambiental, STV e do Savana, o Governador
Vaquina concedeu uma conferência de imprensa na Escola
Secundária Armando Guebuza a que a Justiça Ambiental
participou. Na ocasião e quando questionado sobre o uso
excessivo e brutal de força contra pessoas indefesas e
desprotegidas reivindicando seus direitos, Vaquina afirmou
não ter elementos suficientes para classificar a actuação da
PRM e da FIR e foi tão brutal e violento como a propria polícia
ao dizer que “o que eu sei é que a força usada (pela PRM e
FIR) foi a proporcional para dispersar a população”.
A posição de Vaquina e os seus pronunciamentos são tão
repugnantes quanto a sua inoperância perante factos e provas
evidentes de uma empresa que não honra os seus
compromissos diante do seu povo. Reflectem ainda a
coerência em actos e em palavras, considerando ainda que

"De todas as espécies a humana é a mais
detestável. Pois o Homem é o único ser que
inflige dor por esporte, sabendo que está
causando dor." Mark Twain



"Só quando a última árvore for derrubada, o último peixe for morto e o último rio
for poluído é que o homem perceberá que não pode comer dinheiro."Indios Cree

"Sonho com o dia em que todas as pessoas
levantarseão e compreenderão que foram
feitos para viverem como irmãos."Nelson Mandela

Aumento na acidez dos oceanos deve prejudicar
incidência de corais
Há mais de 10 anos que os efeitos da poluição atmosférica
tem vindo a afectar e prejudicar os recifes de corais, diz o
estudo da Universidade do Hawaii. A pesquisa demonstra que
cerca de 65% dos gases emitidos pelo Homem entram em
contato com o mar, desregulam a velocidade com que os
processos naturais acontecem e alteram a acidez da água.
Actualmente a calcificação de corais apresenta uma redução
de 15%. Isto irá prejudicar não apenas aos recifes de corais
mas toda a biodiversidade marinha, pois estes dão suporte e
abrigo a uma variedade de comunidades marinhas, muitas
delas de interesse económico direto, como os peixes, os
polvos, as lagostas, os camarões, as algas, entre outros,
servindo de habitat para mais de 25% de toda vida marinha.
Artigo completo:
http://www.ciclovivo.com.br/noticia.php/4176/aumento_na_acidez_dos_ocean
os_deve_prejudicar_incidencia_de_corais/

A Vale se comprometeu a repor condições iguais ou melhores
das que nós já tínhamos. Prometeu que durante 5 anos iria
prestar todo o apoio necessário e assistência técnica e
manutenção das novas infraestruturas. Mas agora nada disso
está a cumprir, temos falta de escolas, água, energia, terra
para a agricultura. Estamos a passar fome. Falta quase tudo e
nós estamos a sofrer." Acrescentaram os populares do Bairro
25 de Setembro indignados com a falta de soluções do
Governo.
Alberto Vaquina não gostou destas acusações, respondendo
"se vocês falam assim devem denunciar as pessoas do
Governo que comem com a Vale... Vocês não podem lançar
críticas aos membros do Governo porque nós somos Governo
e podemos fazer tudo o que podemos dentro das nossas
competências". A população não gostou do discurso de
Vaquina e interpretouo como uma ameaça grave contra as
famílias reassentadas que estão a sofrer com os impactos
negativos da Vale. O Governador de Tete é citado ainda pelas
nossas fontes como tendo ficado bastante indisposto com a
população e acabou por interromper o encontro à pressa
retirandose sem explicação. Diante desta atitude de Vaquina,
as mais de 500 famílias residentes naquele Bairro ficaram
desiludidas com o seu Governador e saíram do encontro
insatisfeitas com a maneira como o executivo de Tete tem
estado a lidar com os seus problemas.
As Famílias mantémse firmes
"Nós não vamos parar. Nem tão pouco as ameaças do
Governador farão com que desistamos das nossas
reivindicações, porque elas são legítimas e são dirigidas à
Vale em primeiro lugar e ao próprio Governo como nosso Pai"
disse uma das fontes bem identificadas que telefonou para a
Justiça Ambiental para depois acrescentar que
"...avançaremos com outras formas de reivindicações e
continuaremos a denunciar a cumplicidade existente entre a
Vale e alguns membros do nosso Governo. Faremos tudo que
estiver ao nosso alcance e intensificaremos os nossos
mecanismos de exigência até que estejamos satisfeitos.
Esperamos por uma decisão definitiva e favorável do nosso
Governo.”

a PRM foi mandatada a intervir pelo próprio Vaquina e pelo seu
Administrador Manuel Guimarães.
Alberto Vaquina afirma ainda haver atrasos na canalização de
recursos por parte da Vale para a finalização da implementação
de importantes compromissos acordados entre a Vale e o
Governo de Moçambique durante as negociações para o
reassentamento. Todavia apesar de reconhecer a legitimidade
das reivindicações dos reassentados, Vaquina insiste em fazer
o aprofundamento das mesmas durante a vista de trabalho que
esteve a efectuar. Nas entrelinhas, fica evidente que Vaquina
não tem controlo do projecto da Vale em Moatize. A dimensão
política e financeira do empreendimento da Vale e a grandeza
das figuras políticas envolvidas no projecto de Moatize
justificam este facto.
Adriano Ramos da Vale, afecto à área de sustentabilidade só
se pronunciou depois da conferência de imprensa do
Governador de Tete e evitou responder a certas perguntas dos
jornalistas alegando não possuir resposta na ocasião e uma
prévia concertação num esforço para obter o essencial da
informação avançada pelo Governador de Tete na Conferência
de Imprensa. Por outro lado, Ramos reconheceu haver falhas
no processo de comunicação e no diálogo estabelecido entre a
Vale, o Governo e a população. Mesmo assim, Ramos parece
não ter apreendido a lição da intensidade das reivindicações.
Ainda que assuma que a Vale viu as suas acções caírem
drasticamente durante esta semana nas principais bolsas do
mundo devido à notícia das manifestações de Cateme insiste
em dizer que as rachas e fissuras das casas são aparentes e
resultam do desconhecimento da área uma vez que a
tecnologia usada na sua construção foi aplicada em
Moçambique pela primeira vez.
As ameaças do Governador de Tete
A 17 de Janeiro, em sequência dos acontecidos acima referidos
deuse um encontro entre o Governador de Tete, Alberto
Vaquina, e as famílias reassentadas, cerca de 500, no Bairro
25 de Setembro, na Vila de Moatize. Várias fontes presentes na
reunião com o Governador de Tete contactaram a Justiça
Ambiental durante a tarde do dia 18/01/2012 denunciando
aquilo que consideram ameaças feitas pelo Governador.
"Alguns membros do Governo Distrital de Moatize e de Tete
receberam dinheiro da Vale e estão a comer com a Vale. É por
isso que não querem ouvir as nossas reivindicações e resolver
os nossos problemas" disseram a Vaquina as famílias
reassentadas no bairro 25 de Setembro, na sua maioria
funcionários do aparelho do Estado e do Governo. "Nós
queremos voltar para as nossas zonas de origem. Só
aceitamos sair de lá e sermos reassentados por causa das
promessas que a Vale se comprometeu a cumprir.




