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EDITORIAL 
Papa deve vir a Beira 

 
 

vive hoje, mas na sua humilde qualidade de Santo Padre, 
Bispo de Roma, líder mundial da Igreja Católica Apostólica 

 Beira (O Autarca) – A cidade da Beira é o epicen-
tro da considerada pior catástrofe ambiental uma vez vivida 
em África, nomeadamente o ciclone tropical Idai, que des-
truiu a urbe a 14 de Março último e criou sofrimento com 
impacto até hoje no seio dos seus habitantes.  
 A Beira tem sido um destino obrigatório, sobretudo 
de ilustres personalidades mundiais que visitam o país des-
de Março deste ano.  
 As pessoas que encarnam a santidade são as que 
mais se destacam relativamente a manifestação de solida-
riedade para com os beirenses.  
 Não deve o Papa Francisco ser diferente a esse ce-
nário e indiferente aos beirenses, um génio considerado in-
telecto de primeira grandeza, de pureza perfeita de Deus.  
 É verdade que a visita do Papa à Moçambique foi 
desenhada num contexto  diferente a  realidade  que  o  país 
 

Romana,  o  sumo  pontífice  Francisco   
 

Frase: 
- Se mentimos para o Governo, isso é um crime contra o 
Estado,mas se o Governo mente para nós isso é política – Bill 
Murray 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 15/07/2019 

Compra Venda Moeda País 

69.36 70.73 EUR UE 

61.51 62.72 USD EUA 

4.42 4.51 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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tem e deve ter a prer-rogativa de considerar a importância 
de visitar a Beira e transmitir aos beirenses a fé da recupe-
ração e esperança. 
 Considerando que o aparato à volta do Papa reúne 
recursos até de sobra para a reprogramação da visita do su-
mo pontínfe, desafiamos o Vaticano a tomar em considera- 
ção o presente apelo. Mas, para o alcance desse  desiderato, 
 

é importante que a própria Igreja Católica em Moçambique 
e as autoridades do país também manifestem o mesmo de-
sejo. 
 A Beira e os beirenses desejam a visita do Papa, a 
não ser que o Francisco não pretende repetir o grande feito 
concretizado pelo seu antecessor o carismático Santo Padre 
João Paulo II,que visitou a Beira em 1988.■ (Redacção) 
 

Correspondênci@ Electrónic@ 
 

Por: Luís Nhachote, Maputo  

Porque o PAPA não vêm a Beira? 
  Com a contagem decrescente em curso, só mesmo 
uma hecatombe apocalíptica poderia impedir a visita do 
PAPA Francisco à Moçambique, agendada para os dias 4, 5 
e 6 de Setembro próximo!  
 De acordo com o programa divulgado há dias, pela 
Sala de Imprensa da Santa Sé, o mais alto magistrado da I-
greja Católica Apostólica Romana, irá visitar apenas a cida-
de de Maputo. Na sua estadia, terá um encontro de cortesia 
com o Presidente da República, Filipe Nyusi e terminará 
com a Santa Missa no Estádio Nacional do Zimpeto. E pon-
to final! 
 Não há nuvem que cubra o facto de a maioria dos 
eventos sócio-politicos e ou sócio-religiosos no país têm ti-
do lugar na capital por designios sondavéis, quando para 
uma base maior de alargamento na inclusão podiam ser ex-
tendidos para outros lugares desta chamada pérola do Indi-
co.   
 A minha humilde e legitima indagação neste artigo 
têm alicerces. A cidade da Beira por razões geográficas en-
trou no mapa mundo devido a uma catástrofe natural, re-
vestido no ciclone Idai que devastou,  matou  e  destruiu.  O 

 

Secretário Geral da Organização das Nações Unidas, Antó-
nio Guterres, passou por lá há dias depois de uma conferên-
cia internacional de doadores ter sido realizada para apoios 
pós reconstrução! 
 A Beira, por razões político históricas da nossa pe-
rene democracia, tem sido o palco da demanda do cardápio 
politico naconal, porque na imensidão de seus verdejantes 
campos, da sua extensa província deSofala residirem ainda 
pôlos de instabilidade político-militares.  
 O Acordo Geral de Paz (AGP) chancelado em Ro-
ma em 4 de Outubro de 1992, teve nos membros do seu 
DNA, a figura incontornavél de Dom Jaime Gonçalvés, o 
emérito Arcebispo da Beira. Por isso, pelp elencado acima, 
achamos que o Vaticano deveria incluir no seu roteiro uma 
visita do PAPA à Beira, para orar pelo país que tem conhe-
cido fragmentos de convulsões neste ponto geoestratégico 
da nação!  
 Porque o país não é só Maputo, achamos que o Va-
ticano tem recursos para trazer o PAPA, nem que sejam por 
poucas horasou mesmo minutos, para ir rezar uma missa no 
coração da Munhava.■     
 

Vodacom apela ao registo de cartões SIM 
 Maputo (O Autarca) – Ao abrigo do Decreto nº 18/2015 de 28 de Agosto, sobre o regulamento do registo dos car-
tões SIM, a ARECOM (Autoridade Reguladora das Comunicações de Moçambique), impôs um prazo às operadoras de tele-
fonia móvel, para junto dos seus clientes procederem à regularização das suas subscrições. 
 Com efeito, a Vodacom lembra que lançou, em tempo útil, um apelo aos seus clientes para efectuarem a regulariza-
ção dentro dos prazos fixados, verificando-se porém que só recentemente os clientes acorreram em massa às lojas para efei-
tos de regularização dos seus dados. 
 Em comunicado envciado à nossa Redacção, a Vodacom salienta que está ciente das enchentes que têm caracteriza-
do as suas lojas nos últimos dias, na busca do serviço de subscrição ou regularização de cartões SIM, bem como dos cons-
trangimentos que surgiram por conta do barramento indevido de algumas subscrições, aos titulares das quais pede desculpa 
pelos transtornos causados.  
 A Vodacom refere que está a envidar todos esforços para que os serviços prestados aos clientes sejam os mais céle-
res e eficazes possíveis e mais informa que todas as suas lojas estão preparadas para atender a regularização do cadastro dos 
clientes, bastando para o efeito, apresentar um documento de identificação válido.■ (Redacção)  
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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@ De Interesse Comunitário e da Mobilidade Rodoviária,... 
 

Por: Eng. Carlos Sousa  
Formador Especialista & Certificado para a região SADC 
Membro da Academia - MasterDrive S.A. homologado por Advanced Driving Institute of Africa 

Fácil Acesso de uma Grávida na mobilidade motriz e 
rodoviária, e quando usa o volante - Atentos 
Preventivos! 

 

 Somos Filhos, Pais, Ti-Tios, Dirigentes, Chefes, 
Técnicos, Administrativos & Profissionais,... muitos... mas 
reunimos um factor comum, ...Todos já estivemos depen-
dentes de: Uma grávida, e que Quando em mobilidade 
motriz, deve colocar sempre o cinto de segurança! 
 

 
 

 Gravidez e condução é para muitas mulheres uma 
dúvida constante. É prejudicial para o feto? Em caso de aci-
dente tenho mais probabilidades de sofrer algum problema? 
É permitido conduzir durante a gravidez? Estar grávida não 
tem qualquer incompatibilidade com circular ao volante de 
um veículo, mas é imprescindível fazê-lo com o cinto de 
segurança colocado. 
 Durante a gravidez é possível fazer a vida normal, 
na qual se inclui a condução ainda que se devam tomar 
uma série de precauções. 
 Mobilidade rodoviária mas, sempre 
com o cinto de segurança, correctamente a-
plicado! 
 
 

 Quando a barriga começa a ganhar maior volume, 
tome alguns cuidados extra. A partir do terceiro trimestre 
de gestação será aconselhável que a gestante, quando for 
passageira, opte sempre por viajar nos bancos traseiros.  
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 Estar grávida não obriga a nenhuma diminuição 
significativa das capacidades ou habilidades para ter um dia 
a dia absolutamente normal, ainda que seja verdade que é 
importante, perante qualquer dúvida, que se consultem mé-
dicos ou enfermeiros para perceber quais as indicações mé-
dicas em cada caso.  
 As atividades que uma futura mamã pode reali-
zar, mesmo num estado avançado da gravidez, são mui-
to vastas e a condução é uma delas. 
 Em qualquer caso há que ser prudente.  Este é o 
elemento de prevenção essencial durante a viagem de carro 
e a sua colocação correcta pode, não só salvar a vida da 
mãe, mas também a do feto. 
 Em nenhum caso o cinto pode ser um perigo pa-
ra o bebé, nem é necessário adaptá-lo de uma forma con-
creta. Como medida de protecção principal em caso de aci-
dente, deve ser posto de maneira adequada para garantir a 
segurança.  
 

Colocar Sempre o cinto, se estiver grávida 
 Para evitar mitos e lendas sobre a condução na gra-
videz, aqui algumas recomendações para que nem você, 
nem ninguém, estejam expostos a riscos desnecessários: 
 As mulheres grávidas devem colocar o cinto de 
segurança em qualquer assento do veículo que estejam, 
porém, evitem o lugar traseiro do meio, pois grande parte 
dos veiculos dispoem de um cinto "antigo" com 2 pontos de 
aplicativo apenas sobre o abdomen, esse sistema pouco pre-
ventivo, por isso, esse lugar deve ser evitado, ( para grávi-
das e todas as pessoas ) optem por outro lugar na trasei-
ra, desde que equipado com o cinto de 3 pontos e opera-
cional. 
 Em primeiro lugar, deve colocar bem a faixa infe-
rior, sempre por baixo do abdómen, ajustando-a o máximo 
possível à parte óssea das ancas.  
 Por uma questão de segurança, a altura do cinto 
deve também ser regulada na vertical do pilar lateral e a-
justada em conformidade ao tamanho do corpo.  
 A faixa diagonal, deve passar sobre o ombro até às 
ancas, sem roçar no pescoço, no meio do peito e rodeando 
o abdómen, sem pressionar qualquer destas zonas.  
 Assegure-se de que não há folgas, pois perante 
uma travagem brusca, o cinto vai impedir de sair dispa-
rada para a frente. 
 

 A distância entre o assento e o volante deve regu-
lar-se de acordo com o estado da gravidez. 

 Não desligue nunca o airbag do banco dianteiro, 
pode ser o seu salva-vidas. 

 Conduza em trajetos curtos, circulando pausada-
mente e com movimentos suaves. Descansar de pouco 
em pouco tempo é a melhor forma de manter sempre a 
concentração quando está ao volante. 

 A gravidez supõe certas alterações físicas que po-
dem afectar a capacidade de conduzir tais como os 
níveis de açúcar, o inchaço das pernas, náuseas e vómi-
tos, etc. Questione o seu obstetra sobre a sua própria 
compatibilidade com a condução. 

 A partir das trinta semanas de gravidez procure 
viajar acompanhada, sempre que seja possível. 

 

Barbaridades e mitos que deve evitar 
 A Internet é uma fonte inesgotável de informação 
por vezes incorreta que costuma reduzir a realidade a cir-
cunstâncias e experiências próprias de cada um. Existem 
fóruns onde as recomendações feitas às mulheres grávidas 
são verdadeiras barbaridades às quais não deve dar qual-
quer atenção. 
 O cinto de segurança é uma das medidas de pre-
venção mais importantes a bordo de um veículo e deve 
ser usado corretamente.  
 

Importa divulgarmos alguns dos mitos co-
muns na forma de colocar o cinto: 
 Caso apenas use a faixa horizontal, dá-se o efeito 

“submarino”: o corpo desliza até abaixo e fica encaixa-
do entre o tablier e o assento da frente. 

 Se a faixa horizontal estiver mal colocada sobre 
o peito, pode causar lesões graves, hematomas e trau-
matismos nesta zona. 

 Com a faixa diagonal debaixo do braço, o cinto 
pressionará as costelas, provocando graves lesões inter-
nas no fígado ou no baço. 

 Com a faixa horizontal sobre o abdómen, em ca-
so de colisão, as forças que se geram podem causar a 
rotura do útero. 

 Se ambas as faixas estiverem folgadas (por colo-
car uma pinça, uma almofada, a mão…), anula-se a efi-
cácia  do  cinto de  segurança e é como se não o levasse 

Nossos serviços:  
- Consultoria Ambiental  

- Planeamento Físico 
- Auditoria Ambiental 

- Consultoria em Minas 
- Consultoria em água e saneamento 

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 
  

Rua Comandante Gaivão N°160 PONTA-GEA                                        
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  
  

Our services:  
- Environmental consulting 

- Physical planning 
- Environmental audit 
- Minning consulting 

- Water and sanity consulting 
  

 

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 
  

Comandante Gaivão Road, N°160 P4NTA-GEA       
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  
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Continuado da Pág. 05         

      posto. 
 

Voltamos aos factores reais e que merecem 
atento: 
 Em caso de acidente, uma grávida e ou qualquer 
pessoa, pode sofrer lesões fatais.  
 Entre estas lesões encontramos a possibilidade de 
parto prematuro, que se multiplica  nas  48  horas  seguintes
  

ao acidente; também é possível que o peso do bebé ao nas-
cer se veja reduzido; que se produza um descolamento pre-
maturo da placenta, consequências que podem ir do sofri-
mento fetal até à sua morte.  
 Por tudo isso, caso sofra um incidente ou aciden-
te, por leve que seja, vá ao obstetra e faça um check-up 
médico o mais depressa possível. 
 Saudamos - Best Regards - 诚挚的问候 - ب مع  أطی
ات    ■التحی
 

OBRIGAÇÕES FISCAIS MENSAIS – JUNHO 2019 
DATA IMPOSTO DESCRIÇÃO BASE LEGAL 

 
ATÉ DIA 10 

 
SS 

 

Entregar as contribuições para a segurança social dos trabalhadores por conta de 
outrem referente ao mês anterior. 

Artº11 do Diploma Mi-
nisterial nº 53/07,  

de 03 de Dezembro 

 

ATÉ DIA 20 
Imposto de 

Selo 
Efectuar a entrega do imposto devido pela emissão de letras e livranças, pela 
utilização de créditos em operações financeiras e pelas apólices de seguros, cuja 
obrigação tributária se tenha constituído no mês anterior. 

Artº 16º, nº 1 do 
Decreto 

nº 6/2004 

 
ATÉ DIA 20 

 
IRPS 

Entregar as importâncias relativas as deduções por retenção na fonte de 
rendimentos da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª categorias e as importâncias retidas por 
aplicação de taxas liberatórias. 

 
Artº65º CIRPS 

 

ATÉ DIA 20 
 

IRPC 
 

Entregar as importâncias relativas as deduções por retenção na fonte. 
 

Nº5, Artº67 do CIRPC 

 
ATÉ DIA 20 

Imposto Específico 
sobre a Produção 

de Petróleo 

 
Entregar o imposto devido pela produção do petróleo referente ao mês anterior. 

 

Artº10 do Decreto nº 
4/2008 

 

ATÉ DIA 20 
 

Imposto sobre a 
Produção Mineira 

 
Entregar o imposto devido pela extracção do produto referente ao mês anterior. 

 

Artº10 do Decreto nº 
5/2008 

 
ATÉ DIA 

15 

 
 

 
IVA 

Regime Normal  
Enviar a Repartição de Finanças competente a declaração periódica referente ao 
mês anterior quando se trate de créditos. 
 

Regime Normal 
Enviar a Repartição de Finanças competente a declaração periódica referente ao 
mês anterior acompanhada do respectivo meio de pagamento. Os contribuintes 
que não tenham realizado qualquer operação tributável estão igualmente 
obrigados a entregar a declaração periódica. 
 

Actos Isolados 
Os sujeitos passivos que pratiquem uma só operação tributável de modo 
independente deverão apresentar a declaração respectiva (Modelo E). 
 

 

Artº25º, al. c), nº1, 
Artº 32º do CIVA 

 
 
Artº25º, al. c), nº1, 
Artº 32º do CIVA 

 
 
Artº 33 do CIVA 

FONTE: BDO – NEWSLETTER JUNHO 2019 

 
ATÉ 

ÚLTIMO 
DIA DO 

MES 
 

LFW e UNICEF capacitam organizações humanitárias 
 Beira (O Autarca) –  A LFW – Light For The World e UNICEF – Fundo das Nações Unidas para a Infâcia levaram 
a cabo semana passada, na cidade da Beira, uma acção de capacitação destinada às organizações humanitaria que operam na 
província central de Sofala sobre matérias inclusivas na resposta de emergência pos-Idai. 
 

 A formação, segundo  Zacarias Zicai, director nacional da LFW, visa essencialmente formar as organizações de aju-
da humanitária para que tornem os serviços inclusivos especialmente às pessoas com deficiência (pcd). 
 

 Damier Hazard, especialista do UNICEF sobre questões de deficiência e inclusão, explicou ao O Autarca que esta 
formação insere-se no projecto de inclusão e alívio às meninas, meninos, mulheres e homens com deficiência na resposta do 
ciclone Idai, visando o emponderamento social dos PCD, tendo em conta que nesta época de emergência este grupo social é 
dos mais vulneráveis e duplamente afectados.■ (Redacção 
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“Mozambican ex-finance minister's extradition halted by 'new set of facts'” 
“GAUTENG / 13 JULY 2019, 4:49PM / ANA REPORTER” 
[Transcrição: Data Venia ‘African News Agency/ANA’] 

  «Pretoria - The extradition of former 
Mozambique finance minister and member of 
parliament Manuel Chang to Mozambique has 
been halted "by a new set of facts", the justice 
and correctional services ministry said on Sa-
turday. 
 Chang is reportedly wanted in connec-
tion with alleged fraudulent loans to state 
companies in Mozambique. He was reportedly 
arrested at OR Tambo International Airport in 
Johannesburg in December last year and held 
at the request of United States authorities wan-
ting him to be extradited to the US. 

Justice and Correctional Services Minis-
ter Ronald Lamola had authorised the depart-
ment's director general Vusi Madonsela to file 
papers "in response to Mr Manuel Chang's ur-
gent application to be surrendered to the Mo-
zambique authorities", the ministry said in a s-
tatement.  

"The minister also received additional 
papers from a Mozambican NGO seeking re-
view of the Kempton Park Magistrate's Court 
that found Mr Chang is extraditable to Mo-
zambique. Upon legal advice, the minister de-
cided not to oppose the application.  
 "The department filed its own applica-
tion on the same matter, placing before the 
court new information that only emerged after 
the former minister [Michael Masutha] had de-  
 

cided to extradite Mr Chang to Mozambique. 
Such information pertains to double immunity 
that Mr Chang enjoys in terms of Mozambican 
law," the statement said. 

Such immunities appeared to suggest 
that any extradition to Mozambique would 
contravene the Southern African Development 
Community (SADC) protocol, the South Afri-
can Constitution, and the Extradition Act. As 
such the previous decision may not be legally 
permissible.  

"The South African Extradition Act also 
requires that the person to be extradited should 
have been charged for the crimes he is alleged 
to have committed. In Mr Chang case it is not 
the case since his immunities were not yet lif-
ted. It is for the above reasons that the minister 
authorised the director general to oppose Mr 
Chang's application.  

"The department has therefore approa-
ched the court to take into account the new in-
formation viz-a-vis the former minister's deci-
sion. The minister will be guided by the outco-
mes of the three applications on what action to 
take. He has further expressed his confidence 
in the South African judiciary, describing it as 
robust, objective and independent," the state-
ment said.» «African News Agency/ANA» 
 https://www.iol.co.za/news/south-africa/gauteng/mozambican-ex-finance-ministers-extradition-halted-by-new-set-of-facts-29136746 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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 Na lei norte-americana nenhum seu cidadão no 
exterior pode ser acusado, condenado ou extraditado 
para outro país… Terá de ser devolvido ao país dele… 
por qualquer crime de que é acusado… Até o Tribunal 
de Haia dos Direitos Humanos não tem tido poder para 
julgar crimes-de-guerra contra a humanidade quando 
se trata de acusações a militares norte-americanos. 
 Nesse contexto… Chang é bode-expiatório... 
Pois, nem sempre quem assina os cheques dos FMis, 
BAD’s, BM’s, et cetera, é quem fica com o dinheiro. É 
uma praxis ainda da era Samurai… e Chissas... ou pelo 
menos desde 1992… mais visível. Os Bancos Centrais 
servem para guardar esse dinheiro. É que mesmo que 
fossem biliões de amendoins… daria nas vistas. No 
fundo infere-se que para os EUA um Chang só é im-
portante para que a dívida oculta deixe de sê-la, e a-
ponte cumplicidades nos desvios. 
 Para isso, obviamente, às autoridades norte-ame-
ricanas, Chang terá de dizer nomes apontando muito 
mais alto para as suas chefias hierárquicas. Isso irá de-
tonar a oligarquia moçambicana com efeito dominó – 
porque, caindo uma peça caiem todas em cascata. Uma 

Pólis-Ethiké © 
danças e contra-danças da politicagem 

coordenação de Mphumo JOÃO Craveirinha 
 

CHANG BODE-EXPIATÓRIO? 
   

“África do Sul recua na 
decisão de extraditar Manuel 
Chang a Moçambique.  

O novo ministro da Justi-
ça da África do Sul, Ronald La-
mola, solicitou ao tribunal su-
premo para anular a decisão do 
seu antecessor, Michael Ma-
sutha, de extraditar Manuel 
Chang para Moçambique, ale-
gando que quer reconsiderar a 
decisão. 

 Lamola toma esta acção 
a meio da pressão judicial da 
sociedade civil moçambicana e 
da pressão diplomática dos 
EUA contra a extradição de 
Chang a Moçambique.” 

[Recebido de jornalista de 
Maputo (MZ) via WhatsApp na 

sexta-feira, dia 12.07.2019.] 
 
forma de ‘golpe-de-estado’ em processo. (Continua pág. seguinte) 
 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 
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Ora, para um cenário desta magnitude 
de biliões de dólares de dívida externa, a 
Bancocracia internacional não perdoa. O país 
(Estado moçambicano) vai ter de pagar de 
uma forma ou de outra, com esta ou outras 
legislaturas que vierem. Pagar como, não sa-
bemos… ainda. Passada a fase de desvio de 
atenção com intervenções solidárias interna-
cionais, devido às calamidades naturais que 
assolaram Moçambique, o tema Chang reto-
mará com mais ímpeto. 

 

Por outro lado, o assunto Chang na 
‘boca do povo’ serve para desviar a atenção 
dos “verdadeiros grandes culpados” que toda 
a gente diz saber, mas que têm medo de acu-
sar... por que não têm como provar... 

 

Por isso é mais fácil “bater” no elo 
mais fraco, num indivíduo, agora, arrasado e 
derrubado como Chang…  

 

A tendência popular iconoclasta de ó=-
dio a quem teve Poder faz parte da condição 
(des) humana desde os tempos bíblicos. Um 
espírito de vendetta-vingança.  

 

Crucificar na praça pública faz parte 
desse espírito colectivo de ‘ver o circo pegar 
fogo’ com toda a troupe lá dentro.  Com as 
ditas novas tecnologias as palavras são leva-
das pelo vento cibernético com  efeito  cicló- 

nico destrutivo, com fundamento ou exagero 
ferem como punhais.  

Porém, o que mais é de se estranhar é a 
falta de dignidade de muito cidadão que se 
diz moçambicano que prefere que um Chang, 
moçambicano, seja extraditado da RSA para 
os EUA, em vez de devolvido para o seu país 
de origem, e julgado. Aliás, como é prática 
da política norte-americana: não admitem 
que um seu cidadão interceptado no exterior, 
seja extraditado para outro país para ser jul-
gado por crimes cometidos no seu país, ou 
em nome de seu país. É em casa que se lava 
a roupa suja, mesmo que seja publicamente. 
Não se empurra a responsabilidade para o la-
do.  

E, que legitimidade tem a República da 
África do Sul para fazer o jogo de terceiros? 
E, se um dia lhes acontecer um ex-responsá-
vel sul-africano, em trânsito por Moçambi-
que, ter um pedido de extradição para os 
EUA – eles aceitariam tal humilhação?  

Ora, esse ódio todo contra Chang terá 
somente a ver com a intenção louvável de ser 
feita justiça e esclarecida esta embrulhada bi-
lionária – ou, também, não vão muito bem 
com a ‘cara’ e o ‘nome’ dele? ■ MpJC 
(Segue amanhã) 
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