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LAM: um elefante branco moribundo

Continua pág.3

MAPUTO - É denominador comum no seio dos vários seguimentos da sociedade 
moçambicana que de um tempo a esta parte, as Linhas Aéreas de Moçambique, 
LAM, transformaram-se num gigante moribundo, com a delapidação de fundos, 

esquemas orquestradas por colaboradores daquele consórcio a ser o pão de cada dia.
Qualquer interessa-
do que queira saber 
como se coze os es-
quemas ilícitos para 
a delapidação de fun-
dos de uma insistitui-
ção, com o finto de 
enriquecimento facíl, 
basta se dirigir aquela 
companhia, pois nela 
vai obter todo manan-
cial, porque existem 
peritos para o efeito. 
Aliás, os exemplos 
para sustentar isso, 
existem aos montes, 

basta ter em conta as 
várias denuncias fei-
tas pelos colaborado-
res da LAM, casos 
em que alguns envol-
vidos já foram expul-
sos, outros no activo 
e ainda aqueles  que 
estão numa situação 
indifinida, pois ainda 
decorrem investiga-
ções.
Os casos Tomás Que-
fasse, Simão Banze, 
Adérito Macaba Vs 
Ernesto Matsengua-

ne e (Mar service). 
O  caso  Nairobi Vs 
director Comercial 
demissionário,  bem 
como o caso Neemias 
Tchamo Vs Cláudio 
Banze (bilhetes free), 
podem ilustrar o quão 
aquele consórcio vi-
rou um autêntico co-
vil de corruptos.
A estes, ainda se jun-
tam os também não 
esclarecidos, os  fa-
mosos casos: com-
pra de uma viatura 
de luxo, um Audi Q7 
pela Administradora-
-delegada, Marlene 
Manave, orçado em 
cerca de 175 mil dóla-
res americanos, bem 
como a distribuição 
de fundos num cri-
tério arbitrário, para 
adquirir viaturas para 
acomodar parte da 
chefia.

Casos Omissos
Os casos acima ar-

rolados bem como 
os que abaixo se se-
guem foram denun-
ciados pelos colabo-
radores da LAM sob 
anonimato, com o 
BANTU a investigar 
e torná-los públicos 
sem no entanto fazer 
o contraditório com a 
companhia, poís esta 
sempre se eximiu a 
fazê-lo, fechando se 
em copas.
Há casos gritantes 
de ranger os dentes, 
com a LAM a pre-
ferir sentar por cima 
dos mesmos, num 
gesto cúmplice, poís 
supostamente estão 
envolvidas várias fi-
guras de renome na 
praça moçambicana, 
uma posição corro-
borada pelo Gabine-
te de Comunicação 
e Imagem que sem-
pre “protegeu” casos 
quentes.
Na recente visita do 
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Primeiro-ministro a 
LAM, a cúpula di-
rectiva liderada na 
altura pela Marlene 
Manave,  prestou 
uma informação co-
roada de rosas, omi-
tindo os problemas 
de roubalheira que 
assolam aquela ins-
tituição.
Manave não teve co-
ragem de informar 
a Alberto Vaquina 
que a instituição que 
dirige omitiu ao Mi-
nistério das Finanças 
receitas referentes 
ao primeiro trimes-
tre do presente ano, 
situação que se jun-
ta ao não pagamento 
de mais de 9 milhões 
de meticais do IVA.
Também não disse 
que a loja pertecente 
a LAM, na delega-
ção de Nampula foi 
vendida a um cida-
dão identificado por  
único nome, Raja-
ni e que este queria 
ter junto do director  
Comercial, Clau-
dio Banze, o siste-
ma deste consórcio, 
facto abortado por 
algum pessoal expe-
riente que teria dito 
que se assim proce-
desse, outros agen-
tes de viagem iriam 
também pedir o sis-

tema.
Alberto Vaquina, 
saiu da LAM com a 
informação de que 
tudo esta sobre os 
carris, o que não 
constitui verdade, 
poís segundo as fon-
tes do BANTU que 
falaram sob anoni-
mato, na Direcção 
tecnica, os lugares 
chaves são ocupados 
por cidadãos estran-
geiros em detrimen-
to dos nacionais. 
Idem nas oficinas, 
motores e manun-
tenção cujo os es-
trangeiros chegam a 
receber cerca de 25 

mil dólares america-
nos mês.
Isto é uma aberação 
para além de que 
esta situação na faz 
sentido, pois houve 
formação de tecnicos 
moçambicanos para 
fazerem a manuten-
ção de aviões. Por-
que razão se gastou 
tanto dinheiro para 
depois os dispensar? 
-  questionam e fri-
sam – outros foram 
abrangidos com re-
forma compulsiva 
e nos seus lugares 
trouxeram tecnicos 
estrangeiros. É as-
sim que vamos com-
bater a pobreza ab-
soluta? -  insistem. 
Estes e outros casos 
aqui arrolados não 
foram apresentados 
ao Primeiro-minis-
tro, uma situação 
que deixa agastado 
aos colaboradores da 
LAM, afirmando a 

pés juntos que Mar-
lene Manave faltou a 
verdade ao Vaquina.
Até ao fecho da 
presente edição, o 
BANTU tentou sem 
sucesso entrar em 
contacto com Admi-
nistradora-delegada 
da LAM, bem como 
com o director co-
mercial demissioná-
rio, Cláudio Banze e 
ainda com o suposto 
chefe do Gabinete 
de Comunicação e 
Imagem, Norberto 
Mucopa sem no en-
tanto conseguir. Os 
telefones destes in-
dividuos chamavam, 
só que os donos não 
atendiam.
Nas próximas edi-
ções o Jornal volta 
a carga com outrios 
assuntos de relevo a 
volta da companhia 
bandeira nacional, 
as Linhas Aéreas de 
Moçambique, LAM.
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Investidores pagam salários baixos aos moçambicanos

Governo procura Renamo para o atacar

BEIRA - O líder da Renamo, Afonso Dhlakama, mostrou-se “preocupado” com os ataques 
alegadamente realizados pelas forças governamentais a uma pequena base do movimento, 
acusando o governo de “procurar onde a Renamo está para atacar”.

Afonso Dhlakama falava no 
domingo aos jornalistas, no fi-
nal do primeiro encontro que 
manteve com os facilitadores 
nacionais do diálogo entre o 
executivo e a Renamo, após o 
ataque a uma sub-base da sua 
força política no povoado de 
Pandja, em Muxungué, distri-
to de Chibabava.
Eles é que estão a procurar 
onde a Renamo está para 
atacar, mas quando a Rena-
mo perseguir e atacar come-
çam a gritar, disse Dhlaka-
ma.De acordo com fontes 
hospitalares há pelo menos 
18 feridos e tambwem fala-
-se da ocorrência de “vários 
mortos”.
Em nota tornada publica, a 
Renamo comunica que mais 
uma vez foi atacada pelas 
forças governamentais em 
Muxungué, localidade Man-
gomolito, povoado de Pand-
ja, durante todo o dia 5 e ma-
drugada do dia 6”.
O porta-voz da Renamo, Fer-
nando Mazanga, disse que os 
ex-guerrilheiros do partido 
de Afonso Dhlakama respon-
deram ao ataque, causando 

“muitas baixas do lado do 
Governo”, mas, não especifi-
cou o número de vítimas da 
parte da oposição.
Houve elementos da força 
conjunta (Forças Armadas 
de Defesa de Moçambique 
- FADM - e Força de Inter-
venção Rápida – FIR) que 
alertaram sobre o ataque. Os 
nossos homens já estavam 
precavidos, por isso, deram 
pronta resposta, disse Ma-
zanga.

Relatos feitos por testemu-
nhas em Muxungué dão con-
ta de que a FIR e as FADM 
“queimaram todas as palho-
tas” da da Renamo.
O comandante da Polícia da 
República de Moçambique, 
PRM, em Sofala, Joaquim 
Nido, afirmou à imprensa 
moçambicana que a FIR e as 
FADM “destruíram 53 pa-
lhotas de bandidos”, numa 
alusão aos ex-guerrilheiros 
da Renamo aí acampados.

Em Abril, a polícia de Sofala 
atacou uma sub-base da Re-
namo em Muxungué e deteve 
15 ex-guerrilheiros aí aquar-
telados, supostamente porque 
realizavam “manobras mili-
tares”.
Em retaliação à invasão da 
sua sede pela polícia, a Rena-
mo fez um “ataque-surpresa” 
à FIR instalada no comando 
da polícia em Muxungué, de 
onde retirou os seus homens 
que estavam em reclusão.

MAPUTO - A minis-
tra do Trabalho de 
Moçambique, Hele-

na Taipo, acusou “alguns mo-
çambicanos” de influenciarem 
negativamente os investidores 
estrangeiros no pagamento de 
salários aos trabalhadores na-
cionais, denunciando as “mui-
tas dificuldades” que a Inspec-
ção do Trabalho enfrenta para 
corrigir os atropelos.
Discursando num encontro de 
auscultação sobre o Projeto 
de Estratégia de Promoção de 
Emprego para Jovens na Co-
munidade de Desenvolvimento 
da África Austral, SADC, a go-
vernante disse que “alguns mo-
çambicanos” são responsáveis 

pelos maus salários pagos aos 
cidadãos nacionais, especial-
mentente pelas multinacionais 
que operam no país.
Helena Taipo referiu que quan-
do os investidores interna-
cionais chegam ao país estão 
cientes das suas obrigações. 
Mas, em algum momento, são 

alguns moçambicanos que di-
zem: não paga este salário”, 
aliás, “são mentalidades mo-
çambicanas que influenciam as 
decisões dos investidores que 
vêm ao país com a intenção 
de implementar práticas que 
conhecem dos seus próprios 
países”, afirmou Taipo.

A titular da pasta de Trabalho 
em Moçambique disse que a 
preocupação do Governo mo-
çambicano tem sido a criação 
de emprego digno para a popu-
lação, até porque “a Inspecção 
do Trabalho está a fazer um 
grande trabalho, mas enfrenta 
muitas dificuldades”.
O Relatório sobre as Tendên-
cias de Remuneração na Áfri-
ca Austral, de 2010, realizado 
pela consultora multinacional 
Price Water House Coopers, 
refere que os trabalhadores em 
Moçambique são os que rece-
bem os salários mais baixos a 
nível da Comunidade de De-
senvolvimento da África Aus-
tral.

Bantu - Rigor & Seriedade
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Mambas vencem Malawi em jogo particular

MAPUTO - Moçambique venceu, este sábado, o Malawi, por 1-0, num jogo 
particular realizado no âmbito das festividades do aniversário da indepen-
dência daquele país vizinho.

O encontro realizou-
-se em Lilongwe, ca-
pital do Malawi, com 
Josemar a “estragar” a 
festa aos anfitriões, ao 
apontar o único golo 
da partida, estavam 
decorridos 40 minutos.
O jogo serviu ainda de 
preparação para am-
bas as seleções, que na 
próxima semana vão 
participar no Torneio 
da Cosafa, na Zâmbia, 
no qual os Mambas 
devem ser orientados 
por João Chissano, en-
quanto não é encontra-
do um treinador para 
substituir o alemão 
Gert Engels, que saiu 
depois do descalabro 
nos jogos de qualifi-
cação para o Mundial 
2014.

Gana  vence 
Portugal e Chile no 

Mundial sub-20
A seleção portuguesa 
perdeu por 3-2 diante 
do Gana nos oitavos-
-de-final da competi-
ção e este domingo, 
a seleccao africana 
venceu o Chile por 
4-3.
Um golo de Boakye 
aos 85 minutos aca-
bou com o sonho luso 
de seguir em frente 
no Mundial sub-20. 
Portugal começou a 
perder desde cedo, 
quando aos 19 mi-
nutos Ashia marcou 
para o Gana.
A reação lusa che-

gou apenas na segun-
da parte e dois golos 
em dois minutos, de 
Tiago Ferreira (71’) 
e Edgar Ié (73’) leva-
ram a uma reviravol-
ta no marcador.
A verdade é que o 
pior estava para che-
gar e a seleção orien-

tada por Edgar Bor-
ges não aguentou a 
pressão do adversá-
rio.
Anaba (79’) e Bo-
akye (85’) consuma-
ram nova cambalhota 
no marcador e garan-
tiram a passagem do 
Gana.

CULTURAL
Chuva de Xima

Oxala chova xima e carne no 
campo
Meu povo sofre de tudo
A chuva e a seca o envergo-
nham
A podridao que cai de cima
A fome que cerca o pobre.

Que chova paz de cima;
Meu povo escravo morre de 
trabalhar
E nada sai do campo
O pouco que colhe os diabos 
o tiram.

Ue chova milho para a xima
Frango ou algo
Que as verduras a seca as 
queima.
Nao ha nada para dancar

Bater palmas enquanto pou-
cos engordam.

Santo povo,
Que a sua alma se engravide 
de esperanca
O podre cai por si.
Vem o dia para festejar
Esta vergonha em que o san-
gue se confunde com o vinho.

O chao inundado da riqueza 
que Deus derramou em nos
As pancas grandes que estoi-
rem
Para pao na mesa do povo;
Enquanto isso,
Que chova xima e carne no 
campo
Porque um povo nao morre.
    
( Nyama Da Gota)

ANEDOTA
A vizinha gorda
Um menino apanhou da vizinha. A mãe, furio-
sa, foi pedir uma explicação:
- Por que é que a senhora bateu no meu filho?
- Ele foi mal-educado.
- Que fez?
- Chamou-me de gorda.
- E quanto a senhora emagreceu batendo nele?

ANEDOTA
Homem de calcinha
Dois amigos encontram-se no vestuário do clu-
be na hora do banho. Um deles nota que o outro 
usava calcinhas rendadas.
- Que é isso, meu? Calcinha... de mulher?.
O amigo olha para um lado, para o outro, e res-
ponde:
- É a ultima moda, você não sabia? Todos meus 
amigos estão a usar calcinhas em vez de cuecas.
- Pensas que sou parvo para acreditar nisso? 
Desde quando você entrou nessa mânia?
- Desde que a minha mulher descobriu uma no 
porta luvas do meu carro!

Proverbio
“ Ha três coisas na vida que nunca voltam atras: a 
flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportuni-
dade perdia”  ( Proverbio Chinês)
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PUBLICIDADE

AFRICA NOTÍCIAS

Não há condições para 
eleições livres e justas

Cairo - O Egipto pode 
conhecer um período de 
grande turbulência e é ne-
cessário negociar com a 
Irmandade Muçulmana 
e organizar rapidamente 
eleições gerais, defendeu o 
historiador egípcio Tewfick 
Aclimandos.   
“De facto pode ser possí-
vel um período de grande 
turbulência, é necessário 
que as eleições sejam or-
ganizadas o mais depressa 

possível. Mas de momento 
isso não é viável, é neces-
sário que a transição seja 
efectuada rapidamente”, 
considerou o investigador e 
especialista na situação po-
lítica do Egipto pós -Segun-
da Guerra Mundial.  
Aclimandos é também au-
tor de numerosos artigos 
sobre as Forças Armadas, a 
Irmandade Muçulmana e a 
política externa do ex - Pre-
sidente Hosni Mubarak.  

Maputo - Três mulheres que 
cumpriam penas entre oito e 16 
anos de prisão em Moçambique 
por tráfico de droga evadiram-se 
da cadeia feminina de Ndlavela.
As foragidas são duas zambianas, 
ambas condenadas a 16 anos de 
prisão cada, por tráfico de droga, 
e uma sul-africana, que cumpria 
uma pena de oito anos, pelo mes-
mo crime.  “Apenas demos falta 
delas no dia 22 de Junho. Não sa-
bemos como é que elas fugiram, 
porque não há sinais de arromba-

mento ou violação dos portões. 
À primeira vista, ficamos com a 
impressão de que alguém as terá 
libertado a troco de alguma coisa, 
visto ser um caso inédito neste 
estabelecimento prisional”, disse 
uma fonte da penitenciária. 
Vários relatórios nacionais e in-
ternacionais têm classificado Mo-
çambique como um importante 
corredor de droga proveniente da 
Ásia e América Latina em trân-
sito para outros países da África 
Austral e da Europa.

BREVES

Mulheres evadem-se da cadeia

Harare – O Primeiro–mi-
nistro zimbabweano Morgan 
Tsvangirai, principal opositor 
do presidente cessante, Robert 
Mugabe, para as presidenciais 
de 31 de Julho, anunciou on-
tem ter concluído uma aliança 
com o ex- ministro das Fi-
nanças Simba Makoni, que se 
distanciou do chefe de Estado 
desde 2008.
Os partidos dessa “Coligação 
para a mudança”, decidiram 
apoiar e fazer campanha para 

um único candidato às presi-
denciais, Morgan Tsvangirai”, 
indica o comunicado fundador 
dessa aliança, lido por Mako-
ni.
Makoni havia deixado a Zanu 
– PF de Robert Mugabe em 
2008 para fundar o seu pró-
prio partido e tentar a sua sorte 
nas presidenciais. A “Coliga-
ção” integra igualmente uma 
terceira formação, o pequeno 
partido Zanu – Ndonga dirigi-
do por Reketai Semwayo.

Ex-aliado de Mugabe se alia à Tsvangirai

HARARE - O Primeiro-
-ministro zimba-
bweano, Morgan 

Tsvangirai, considera 
que não tem havido 
reformas suficientes 
que possam garantir 
eleições livres e justas 
durante o escrutínio de 
31 de Julho naquele 
país.  
Em campanha eleito-
ral, Tsvangirai disse 
que não houve, por 
exemplo, reformas no 
sector da comunica-
ção social e outras que 
possam assegurar a 
transparência do pro-
cesso.
Entretanto, o Presiden-
te zimbabweano, Ro-
bert Mugabe, lançou a 
sua campanha eleitoral 
Sexta-feira passada, 
ameaçando retirar o 
país da Comunidade 
de Desenvolvimen-
to da África Austral 
(SADC), face a exi-
gências desta organi-
zação para eleições 
livres e justas no país.

“Saibam que estamos 
na SADC de forma 
voluntária. Se a SADC 
decidir em coisas es-
túpidas, vamo-nos re-
tirar da organização,” 
declarou. 
A SADC pressionou 
Mugabe a adiar as 
eleições que deviam 
ter tido lugar a 29 de 
Junho passado, como 
forma de permitir que 
haja espaço para mais 
reformas no país.
O Tribunal Constitu-
cional zimbabweano 
decidiu, na passada 
Quinta-feira, que a vo-
tação deve, de facto, 
ocorrer a 31 deste mês.
Na sua campanha para 
a sua própria sucessão, 
Mugabe apelou aos 
apoiantes para vota-
rem a seu favor e na 
ZANU - PF, no poder, 
sublinhando que “sai-
bam que vão ao cam-
po de combate contra 
um inimigo político”, 
numa clara referencia 
a Tsvangirai.

Há necessidade de negociar com 
islamitas e convocar eleições gerais
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