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Marlene tirou LAM do vermelho para lama

Continua pág.3

Marlene Manave foi 
exonerada do cargo de 
Administradora Dele-
gada a 15 de Julho de 
corrente ano, isto é, 
duas semanas depois 
de ter aparecido em 
público a vagloriar-se 
da sua gestão durante 
três anos em frente da 
companhia de bandei-
ra, afirmando a viva 
voz que com a sua 
gestão aberta, tirou 
as contas da LAM do 
vermelho.
A posição da Marlene 
não constitui verdade, 
pois a instituição atra-
vessa uma crise finan-
ceira sem preceden-
tes. Exemplo disso é 
que a LAM não tem 
dinheiro para pagar a 
manuntenção de avi-
ões, processo conhe-
cido por cheky C no 

Brazil, dai que uma 
das aeronaves encon-
tra-se ainda em terras 
do samba devido a 
falta de pagamento.
Numa investigação 
feita pelo BANTU, 
apurou que uma ae-
ronave para fazer o 
cheky C, tem que atin-
gir 20 ciclos, e isso va-
ria de avião para avião 
devido ao tipo do mo-
tor. E pela prática na 
aviação, existe aquilo 
que se chama reserva 
de manutenção. Isto 
é, em cada voo que o 
avião faz, tira-se um 
certo valor correspon-
dente a cada hora do 
voo para a reserva de 
manuntenção.
A equipa de gestão 
liderada por Marle-
ne Manave não tem 
essa prática e quan-

do é chegado a hora 
de fazer o cheky C, 
a LAM não tem di-
nheiro, conta a fonte, 
por sinal um dos seis 
assessors da LAM, 
frisando que resulta-
do da falta dessa prá-

MAPUTO - Muita água ainda vai correr em baixo da ponte no que diz respeito ao dossier Linhas Aéreas de Moçambique. 
Isto porque segundo dados na posse do BANTU, os novos gestores tem muitos problemas por resolver, casos mal 
parados deixados em cima da mesa pela Marlene Mendes Manave, colaboradora da cúpula administrativa do con-

sórcio moçambicano, exonerada do cargo de Administradora Delegada, AD e subistituida pelo Iacumba Ali Aiuba. Marlene 
deixou a LAM numa altura em que tentava mexer com o seu straff, tirar assessor que pouco ou nada fazem para a instituição, 
mas que ganham salários altíssimos. Num total de seis assessoresa saber, João Carlos Trincheir, Esio Freitas, Javed Rahmat, 
Paul Chiobvu, Samuel Nyemba e Jorge Carvalho, a LAM paga a estes mensalmente cerca de  1.526.457,00 mt pois seus 
salários variam de 230.000,00mt a 383.997,00 mt. Dos seis assessores, Marlene apenas conseguiu despedir um, Esio Freitas 
que ganhava mensalmente 268.245,00 mt e que até ao momento ainda não devolve a viatura, computador e telephone celular 
pertecente a instituição. Aliás, o BANTU sabe que a LAM já activou a Cartrack para localizar a viatura utilizada por Esio 
Freitas e pertecente ao consórcio de bandeira, pois este não a devolveu e desde que foi exonerado, não atende o cel.

tica,  estão parqueado 
no hangar da compa-
nhia um Embraer 190, 
Q.400 e um outro Em-
braer 190 está retido 
no Brazil por falta de 
pagamento.
A LAM está nesta si-
tuação por culpa da 
Marlene que não en-
tende nada de gestão. 
Veja só que ela levou 
Javed Rahmat um es-
pecialista em aviação 
para o colocar como 
assessor financeiro e 
ganha mensalmente 
340.000,00mt. Nos 
negócios da LAM ele 
está la, é o espelho da 
instituição e depois 
recebe comissões que 
vem distribuir pelos 
restantes membros da 
cúpula administrati-
va. O Javed é o único 
assessor que tem casa 
e carro oferecida pela 
instituição.
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Por ora, o BANTU 
prefere omitir a iden-
tificação do ilustre 
assessor que na folha 
de salário referente ao 
mês de Junho de cor-
rente ano, é único que 
aparece na qualidade 
de consultor.
Segundo esta fonte, 
com a venda das ae-
ronaves Q.400 a LAM 
encaixou cerca de 18 
milhões de dólares, 
valor que foi deposi-
tado no Banco Úni-
co, facto que o intriga 
pois segundo ele, o di-
nheiro deveria ter sido 
depositado no BCI 
que foi a banca que 
investiu para que a 
companhia adquirisse 
as aeronaves embraer 
190 que custaram cer-
ca de 85 milhões de 
dólares.
O dinheiro da venda 
dos Q.400 foi deposi-
tado no banco Único 
para servir de aval, 
garantia para o em-
préstimo que o filho 
da Marlene Mana-
ve, Celso Manave fez 
junto a esta banca, 
dinheiro destinado a 
construção de infras-
-estruturas em Naca-
la,  conta a fonte sem 
no entanto avançar 
com o valor que o Cel-
so pediu de emprésti-

mo ao banco e nem o 
tipo de infra-estrutura 
e, para que fins que 
este suposto empreen-
dedor está a erguer.
Outrossim, dado elu-
cidativo da crise fi-
nanceira  que asso-
la a companhia de 
bandeira, tem haver 
com o pagamento de 
salários. Segundo a 
mesma fonte, para 
instituição fazer este 
exercício, tem que re-
correr vezes sem con-
ta ao descoberto nego-
ciado junto da banca, 
para além das dívidas 
que a companhia tem 
para com os fornece-
dores de serviços.
Estes problemas re-
sultam dai incapaci-

dade e falta de conhe-
cimento na gestão de 
uma companhia aé-
rea por parte da Mar-
lene Manave,  conta 
a fonte frisando que  
logo que a Marlene 
foi exonerada, fez a 
entrega de pasta em 
um dia e depois “fu-
giu” para os Estados 
Unidos da América,  
em gozo de licença 
disciplinar sem au-
torização dos novos 
gestores. Isso por si 
só, demostra falta de 
consideração para 
com os novos gestores 
e acima de tudo, fuga 
do posto, pois ela saiu 
sem que tenha sido 
autorizada, afirma 
para depois rematar -  
isso demostra que ela 
deixou o cargo furio-
sa, esquecendo que o 
cargo de chefia não é 
eterno.
Verdade que seja 
dita, Marlene Mana-
ve “tombou” do cargo 
numa altura que se pre-

parava para exonerar o 
Director dos Recursos 
Humanos, Salvador 
Macamo, processo re-
sultante de lobbes  fei-
tas por um consultor 
junto da ex-AD.
Diligências feita junto 
ao Gabinete de Rela-
ções Públicas e Co-
municação da LAM 
para um esclareci-
mento a volta destes 
assuntos, resultaram 
infrutiferas. O BAN-
TU apurou que os dois 
colaboradores afectos 
neste sector andam 
ocupadíssimos, pois 
integram a equipa de 
visitas que os novos 
gestores estão a fazer 
junto aos vários secto-
res da LAM.
Nas próximas edi-
ções, o BANTU volta 
a carga com assuntos 
da LAM no que tange 
aos sectores de Plani-
ficação, direcção Co-
mercial, Marketing, 
assessores e consulto-
res.
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“Assinar a Paz Não é Difícil, Difícil é Consolidar a Paz”
MAPUTO - O ex-presidente moçambicano, Joaquim Chissano, defendeu que o acordo entre 

Governo e a Renamo, só ficará fechado com um encontro entre os líderes das duas 
partes.

É o que está previsto, se-
não o processo não ter-
minou e tem de termi-
nar com esse encontro 
entre os dois, disse Jo-
aquim Chissano à mar-
gem do lançamento do 
livro “João Paulo II - A 
Biografia”, do fundador 
da Comunidade de Santo 
Egídio Andrea Riccardi, 
no Centro Cultural Por-
tuguês em Maputo.
O ex-presidente, que 
assinou em 1992 com o 
líder da Renamo, Afon-
so Dhlakama, o Acordo 
Geral de Paz, encerrando 
16 anos de guerra civil, 
disse também que não 
teve nem tem nenhum 
papel no actual processo 
de diálogo, que se pro-
longou durante mais de 
um ano. 
O governo e a Renamo 
assinaram semana finda 
os três documentos es-
senciais para o fim das 
hostilidades militares. 
Os três documentos fo-
ram assinados pelo chefe 
da delegação do governo 
e ministro da Agricultu-
ra, José Pacheco, e pelo 
chefe da delegação da 
Renamo, Saimone Ma-

cuiana. 
O presidente da Repúbli-
ca, Armando Guebuza, 
tem insistido na reali-
zação de um encontro 
ao mais alto nível com 
Afonso Dhlakama, que 
continua escondido al-
gures na serra da Goron-
gosa, no centro do país, 
e que até ao momen-
to apenas sinalizou ter 
mandatado a delegação 
do partido a subscrever 
o documento em seu 
nome. 
Joaquim Chissano disse 
que, para se manter a 
paz, é preciso continuar 
a ser-se tolerante e que 
a Lei da Amnistia, um 
dos pilares do diálogo 
entre governo e oposi-
ção, pode apagar os ma-
les de quem os causou, 
mas essa pessoa deve 
comportar-se de forma 
a não repetir, para que 
não seja necessário re-
novar a amnistia. 
Durante o seu discurso, 
na apresentação da bio-
grafia de João Paulo II, 
o ex-presidente lembrou 
que a Lei da Amnistia, 
aprovada no parlamento 
na terça-feira e quinta-

-feira promulgada pelo 
presidente, Armando 
Guebuza, é a sexta em 
Moçambique. 
“Não sei o que vou cha-
mar a este país”, co-
mentou Chissano. “País 
de perdoadores?”, pros-
seguiu, para a seguir re-
cordar a oração perdoai 
os nossos pecados assim 
como nós perdoamos. 
Às vezes, quando digo 
isto e oiço toda a gente 
a dizer isto em voz alta, 
e depois passo numa es-
quina e vejo as mesmas 
pessoas a agarrarem-se 
e a mostrarem os dedos, 

eu penso que esta ora-
ção está sendo banaliza-
da, afirmou. Enfim, pela 
sexta vez uma amnistia 
em Moçambique? 
O ex-chefe de Estado 
considerou que alcançar 
a paz e assinar um acor-
do não é difícil e que di-
fícil é consolidar a paz 
e dar uma qualidade a 
essa paz. 
Apesar do actual con-
texto em Moçambique, 
marcado por uma crise 
política e confronta-
ções militares no centro 
do país no último ano e 
meio, as próximas elei-
ções gerais, segundo 
Chissano, não estão em 
causa. 
Há todas as condições. 
Todos os moçambica-
nos querem que a elei-
ção tenha lugar, que 
haja paz e toda a gente 
participe. Os próprios 
membros da Renamo já 
se pronunciaram nesse 
sentido, incluindo o seu 
líder, pelo que não vejo 
nenhum obstáculo, sus-
tentou. 
Moçambique tem previs-
tas eleições gerais (pre-
sidenciais, legislativas e 
assembleias provinciais) 
para 15 de Outubro. 
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CULTURA

BCI apoia VIII Festival Nacional da Cultura
MAPUTO - O Banco 

Comercial e de 
Inves t imentos , 

BCI, apoia o VIII Festi-
val Nacional da Cultura 
que decorre de 14 a 19 de 
Agosto na Província de 
Inhambane sob o lema 
“Unidade na Diversi-
dade Cultural, Inspira-
ção para a Construção 
da Moçambicanidade”.
O apoio, materializado 
sob a forma de patrocí-
nio, insere-se no âmbito 
da Política de Responsa-
bilidade Social do Banco 
que, nos últimos anos, a 
par da crescente presen-
ça e afirmação no con-
texto do apoio ao desen-
volvimento económico, 
tem investido em diver-
sas esferas indutoras do 
desenvolvimento social, 
destacando-se, na área 
da Cultura, os apoios 
concedidos a iniciativas 
ligadas às áreas da litera-
tura, canto, dança, artes 
plásticas, música, foto-
grafia e outras. 
Este posicionamento, 
vinculado ao cumpri-
mento da Missão e dos 
Valores subjacentes 
ao Banco que mais se 
identifica com Cultura 
Moçambicana, mostra 
o comprometimento do 
BCI com as causas mais 
relevantes da nossa cul-

tura e identidade, e tem 
em vista proporcionar o 
intercâmbio entre os ar-
tistas e os fazedores da 
cultura, assim como ser-
ve de estímulo para a di-
vulgação do património 
cultural do país. 
Refira-se que, em 2012, 
o BCI apoiou, igual-
mente, a realização do 
VII Festival Nacional da 
Cultura realizado na Pro-
víncia de Nampula. 

Cultura como formação 
O Governo de Moçam-
bique assume a cultura 
como instrumento de 
formação de consciência 
patriótica, de reforço da 
Unidade Nacional, de 
exaltação da moçambi-
canidade e da melhoria 
da qualidade de vida dos 
moçambicanos.

Um dos objectivos do 
Governo, no plano cul-
tural, prende-se com a 
necessidade de desen-
volver e reforçar o sen-
timento de moçambica-
nidade, tendo como base 
a promoção, valorização 
e preservação do patri-
mónio cultural, objecti-
vo plasmado no Plano 
Quinquenal do Governo 
(2010 – 2014).
O fortalecimento da 
moçambicanidade, prin-
cipal desafio, parte, ne-
cessariamente, da va-
lorização integral das 
diversas manifestações 
culturais que compõem 
o território nacional, 
símbolos identitários de 
cada grupo étnico, em 
particular, e do país, no 
geral.
Como forma de valo-
rizar as diversas mani-
festações culturais, que 
fazem de Moçambique 
uma nação multiétnica e 
multicultural, o Gover-
no promove a realização 
dos Festivais Nacionais 
da Cultura, escalados 
bienal e rotativamente 
em cada província do 
país, como forma de pre-
servação das tradições e 
cultura nacionais. 
Nessa perspectiva, o Mi-
nistério da Cultura reali-
za, 
A realização do VIII 
FNC insere-se num le-
que de objectivos, dentre 

eles, a promoção e con-
solidação da Unidade 
Nacional, a Paz e coe-
são social; do espírito de 
Unidade na Diversidade 
Cultural e da Moçambi-
canidade; promoção da 
preservação e divulga-
ção das artes e tradições 
populares, através de in-
tercâmbios; assim como 
da profissionalização e 
dinamização das indús-
trias culturais e criativas.
Um dos momentos mais 
altos do VIII FNC foi a 
cerimónia de homena-
gem ao presidente da 
República, Armando 
Emílio Guebuza. Uma 
homenagem que repre-
sentou o acto de reco-
nhecimento das acções 
empreendidas pelo Pre-
sidente da República, no 
sector da cultura, duran-
te os dez anos da sua go-
vernação. 
Aliás, segundo o Minis-
terio da Cultura, no caso 
dos Festivais Nacionais 
da Cultura, por exemplo, 
operou-se, durante a sua 
governação, mudanças 
significativas, em diver-
sas vertentes, sendo dig-
no de menção o carácter 
multidisciplinar dos ac-
tuais festivais nacionais.  
Recorde-se, a realiza-
ção da fase final do VIII 
FNC foi antecedida por 
três fases de apuramen-
to: Posto Administrati-
vo, Distrital e Provincial.



6 Bantu, 19 de Agosto de 2014

Preencha este cupão de assinatura e devolva através do fax n.º 21 328693, Cell: 821082889 ou e-mail: mozbantu@gmail.com.
Sim, desejo assinar o jornal BANTU e receber por fax ou e-mail por um período de ____ meses. 
Assinatura será de 50 (USD). O pagamento pode ser feito em moeda estrangeira USD, EURO, ZAR ao câmbio do dia da assinatura do 
contrato. Este poderá ser efectuado através  da transferência ou depósito no BCI nas contas 1363296310002 MZM, 1363296310004 
ZAR e 1363296310003 USD em nome do BANTU ou na direcção comercial, sita na Av. Filipe Samuel Magaia n.º 838, 1.º andar.

PUBLICIDADE

AFRICA NOTÍCIAS

Novo presidente da SADC agradece a 
Organização pela eleição

Maputo - O ministro da Saúde 
de Moçambique, Alexandre 
Manguele, disse em Maputo 
que as autoridades sanitárias 
estão a seguir dezenas de pes-
soas que chegaram ao país 
provenientes da África oci-
dental, para controlar eventu-
ais casos de ébola.
Manguele apontou as medidas 
que o Ministério da Saúde está 
a implementar face ao risco de 
ébola, quando falava num se-

minário sobre a epidemia, que 
se realizou ontem.
“Já recebemos no país algumas 
pessoas que viajaram partindo 
dessas zonas afectadas. Mais 
de duas dezenas já desembar-
caram no nosso Aeroporto 
Internacional. Os nossos cole-
gas fizeram entrevistas a essas 
pessoas, foram identificados 
os seus locais de residências e 
temos o seu contacto”, disse o 
ministro.

BREVES
Autoridades seguem pessoas 

provenientes da África ocidental

LUANDA - Os discur-
sos dos Chefes 
Estado e Gover-

no na Cimeira em 
Victoria Falls, Zim-
babwe, alinharam 
um vasto conjunto de 
conquistas a serem 
alcançadas, mas não 
deixaram de lado os 
desafios e sacrifícios 
a serem consentidos.
Depois de receber “o 
crachá” das mãos do 
Presidente cessante 
da SADC, Arthur Pe-
ter Mutharika, o novo 
presidente da Organi-
zação Robert Gabriel 
Mugabe, anfitrião da 
Cimeira, no seu dis-
curso, agradeceu os 
Chefes de Estado e 
do Governo da Re-
gião pela eleição.
Por outro lado, Ro-
bert Mugabe saudou 
o Madagáscar, por 
se juntar à família 
SADC, depois de 
muitos anos fora e 
prometeu que du-
rante o seu mandato 

fará tudo que estiver 
ao seu alcance, para 
o projecto de integra-
ção regional avança 
de forma inclusiva.
Como membros da 
SADC, não podemos 
perder a oportuni-
dade de melhorar os 
caminhos para inte-
gração. Temos mui-
tos programas por 
implementar, o plano 
indicativo estratégico 
de desenvolvimento 
regional não pode 
ser apenas um ins-
trumento académico, 
temos que trazê-lo 
para vida real, temos 
que ter a certeza da 
sua aplicabilidade, 
sublinhou.
Robert Mugabe, 
acrescentou que, con-
tinuarei com a ge-
nerosidade que é a 
minha característica 
com a cooperação 
com todos a traba-
lhar para o engran-
decimento da nossa 
Organização, disse.

Maputo - O Presidente da Re-
pública, Armando Guebuza, 
atribuiu ontem à Ilha de Mo-
çambique, por decreto, a meda-
lha Bagamoyo, “em reconheci-
mento da dimensão histórica e 
do património cultural de que 
se reveste e representa para os 
moçambicanos e para a huma-
nidade”. 
Em comunicado de imprensa, a 
Presidência da República des-
taca “os méritos extraordiná-

rios na preservação da Ilha de 
Moçambique” como razão para 
a atribuição da medalha Baga-
moyo.
A Ilha de Moçambique passou a 
ser reconhecida em 1991 como 
Património da Humanidade, 
estatuto atribuído pela UNES-
CO, devido à sua rica história, 
manifestada na sua imponente 
arquitetura, com elementos ar-
quitetónicos da época colonial 
portuguesa e árabes.

Maputo - O Presidente da Re-
publica, Armando Guebuza pro-
mulgou ontem as novas leis de 
Petróleos e de Minas, que reafir-
mam a propriedade estatal dos 
recursos petrolíferos e obriga à 
participação da petrolífera esta-
tal ENH nos empreendimentos 
do sector, informou um comuni-
cado da Presidência.
A Leis dos Petróleos, promul-
gada e aprovada na semana 
passada pela Assembleia da Re-
pública, estipula que o Estado 
“passa a controlar a prospeção, 

pesquisa, produção, transpor-
te, comercialização, refinação 
e transformação de hidrocarbo-
netos líquidos e gasosos e seus 
derivados”. 
Os negócios de petróleo e gás, 
segundo a nova legislação, ficam 
a cargo da Empresa Nacional de 
Hidrocarbonetos (ENH), que as-
sume a liderança de “marketing” 
e comercialização dos hidrocar-
bonetos, e será obrigatoriamente 
parceira de todos os investidores 
que queiram explorar recursos 
petrolíferos em Moçambique.

Guebuza atribui medalha à Ilha de Moçambique

PR promulga novas leis de petróleos e minas
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