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Os carros milionários do filho de Nyusi

Luxo na miséria
Ferrari F12
Berlinetta
13 milhões

Range Lumma
7,1 milhões

McLaren GT
12 milhões
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Nini pode voltar à cadeia

publicidade

publicidade

de Moçambique

“Este Governo deve ser muito comunicativo
com o povo. Os membros deste Governo
devem encarar o acesso à informação
como um direito de cidadania consagrado
na Constituição e na lei. A nossa acção
deve ser alcerçada nos mais altos princípios
da ética governativa, como a transparência,
a integridade, o primado da lei, a
imparcialidade, a equidade e a justiça
social”. – Filipe Nyusi, Presidente da
República de Moçambique; In: “Discurso
da Tomada de Posse do Primeiro-Ministro,
Ministros e Vice-Ministros”, proferido a 19
de Janeiro de 2015.
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Florindo Jacinto Nyusi: o menino
rico de um país empobrecido
forte de raça negra entre os
seus companheiros de ascendência asiática faz diferença
entre a turma. A forma como é
venerado pelos seus amigos e
pelos trabalhadores da estação
de serviços cria-nos interesse.
Como as viaturas são incomuns nas ruas de Maputo e de
África, as pessoas que passavam pela avenida paravam para
fotografar as duas máquinas que
normalmente são avistadas nas
ruas de Hollywood, no cinema. “É o filho do Presidente”,
indica um jovem, apontando
para o único jovem forte sem
ascendência asiática, no grupo.

As duas luxosas viaturas na Total da 25 de Setembro em Maputo
Matias Guente
5 de Março de 2015. Passa
um pouco das 9 horas. Homens
e mulheres com ar de preocupação e incredulidade fazem
um círculo em volta de um
corpo sem vida na Rua da Costa do Sol, no Bairro da Polana
Caniço “B”, nos subúrbios da
capital Maputo. “O que é que
aconteceu. O que aconteceu?”,
perguntavam os que se aproximavam do aglomerado. Uma
jovem que, debilitada, caminhava naquela rua, caíra ali mesmo,
desamparada e sem vida, causando choque nos transeuntes.
A falecida chamava-se Nádia
Fabião Hoguane, de 26 anos de
idade, residente no Bairro Polana Caniço “B”. Há uma trágica
ironia nesta morte. Nádia acabava de sair do Hospital Geral
da Polana Caniço, onde não foi
atendida porque não havia um
aparelho para medir a tensão arterial. Foi aconselhada a ir medir
a tensão arterial numa farmácia
privada, para depois regressar
ao hospital público. Sem for-

ças, Nádia tentou caminhar até
à farmácia, que fica na zona do
“Componde”, e morreu pelo caminho. Nádia era estudante de
Contabilidade no Instituto de
Transportes e Comunicações.
Tarde de sexta-feira, ainda em
Março de 2015. Duas viaturas
luxuosas e desportivas entram
na estação de serviço da “Total” na “25 de Setembro”, zona
nobre da cidade de Maputo.
A alta cilindrada e o incomum
das duas viaturas chamam a
atenção. Uma viatura é da linhagem de luxo italiana: um
Ferrari modelo F12 Berlinetta.
A segunda é do casamento automotor anglo-germânico: um
Mercedes Benz McLaren modelo desportivo GT, também
conhecido por “Road Model”,
que é encomendado por celebridades, visto que a sua principal
linha de produção é para as pistas de corridas da Fórmula 1.
O Ferrari Berlinetta vermelho não tem chapa de inscrição.
Mas o McLaren de cor laranja
tem. É uma matrícula sul-africana domiciliada na província

de Gauteng. A matrícula personalizada faz jus ao potente
e luxuoso carro. Não tem o
código do abecedário como as
matrículas dos carros normais.

É personalizada: “A BESTA
GP” lê-se na chapa de incrição
da soberba unidade automóvel!
Dos carros, saem jovens com
menos de 25 anos. Um jovem

Noite de sábado, 11 de Abril.
O mesmo McLaren que atraiu
curiosos na “25 de Setembro”
estaciona em frente à porta de
um dos mais badalados restaurantes de classe alta da Capital,
ali ao lado do Hospital Central.
Mais uma vez a viatura chama a
atenção, porque torna-se singular no meio das restantes estacionadas no passeio daquele restaurante. O mesmo jovem forte
sai acompanhado e entra para o
restaurante, debaixo de comentários como “Veja aquele carro”,
“Será que é Lamborghine?”, “É
o filho do presidente Nyusi”.
(Continua na página seguinte)

Filho de Nyusi no seu McLaren em plena 25 de Setembro
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CLR R

Phone: 016 931 1780/1/3

Cell: 083 786 1566

Cell: 083 786 1566

Address: 2 Rabie Street, Vanderbijlpark, Gauteng

Address: 2 Rabie Street, Vanderbijlpark, Gauteng

2014 MCLAREN NP4 12C VANDERBIJLPARK, GAUTENG

R3,999,995
Phone Number: (016) 9311780

2014 FERRARI F12 BERLINETTA V12 COUPE VANDERBIJLPARK,
GAUTENG

SPECIFICATIONS OF THIS MCLAREN NP4
Price

R3,999,995 VIN #
Doors

Odometer

Transmission

Body Style COUPE

Doors

Fuel Type

Odometer

800 km

Transmission

Engine

VEHICLE DATA
MANUFACTURER Land Rover
MODEL

Range Rover SDV8
Vogue

FIRST

02/2013

MILEAGE

100 KM

FUEL

diesel

ENGINE SIZE

4367 cm³

PERFORMANCE

250 kW

TRANSMISSION

8-speed automatic

SEATING

5

Phone Number: (016) 9311780

SPECIFICATIONS OF THIS FERRARI F12

AG3114583ED289768

Body Style COUPE
2,000 km

R5,999,995

2 DOORS

Price

R5,999,995 VIN #

Exterior

GREY

Drive Type

Engine

Interior

BLACK

Stock #

Exterior

RED

Drive Type

Interior

BLACK

Stock #

AAAEAB5C9ED393778
2 DOORS

Fuel Type

AERODYNAMICS/EXTERIOR
LUMMA bodykit CLR R
LUMMA engine hood carbon version
LUMMA rear spoiler lip
LUMMA exterior package carbon
LUMMA front grille
LUMMA LED-daytime running lights
LUMMA rear diffuser carbon version
LUMMA double lights black

WHEELS & BRAKES
LUMMA wheel set 12x22" with tires 305/35-22

EXHAUST

DESCRIPTION OF THIS
MCLAREN NP4

EQUIPMENT AND OPTIONS OF
THIS MCLAREN NP4

ORANGE STITCHING, CARBON FIBRE
BUMPER, CARBON FIBRE INTERIOR, CARBON
FIBRE REAR GRILL, CARBON FIBRE BLADS,
LIFTING SUSPENSION, 20" MAGS Kindly
note that the above prices are subject to
change based on the structure of the
deal and the trade in valuation.
Call one of our friendly staff
Mohamed Gathoo: 083 786 1566
Ebrahim Kadoo: 074 701 0362
Benjamin Buccas: 082 500 0999 Arthur
Potgieter: 076 820 2004
Charles David: 083 703 1359

DESCRIPTION OF THIS
FERRARI F12

EQUIPMENT AND OPTIONS OF
THIS FERRARI F12

FULLY LOADED, BALANCE OF MOTORPLAN,
MAGS OPTIONAL Kindly note that the
above prices are subject to change
based on the structure of the deal and
the trade in valuation.
Call one of our friendly staff
Mohamed Gathoo: 083 786 1566
Ebrahim Kadoo: 074 701 0362
Benjamin Buccas: 082 500 0999 Arthur
Potgieter: 076 820 2004
Charles David: 083 703 1359

LUMMA sport tailpipes carbon

EQUIPMENT
Santorini Black metallic
leather interior Ivory (beige)
Terrain Response 2 Auto
Panorama sunroof with electric sun visors
Sun protection glazing
Fog lights
Adaptive Xenon-headlights
Electric trailer coupling
Winter wheels 20" shadow chrome
Alloy spare wheel
Air-conditioned front seats with massagefunction,4-way electrically adjustable

2014 MCLAREN NP4 12C

INTERIOR

2014 FERRARI F12 BERLINETTA V12 COUPE

LUMMA aluminium pedal set
LUMMA footrest
LUMMA entrance borders
LUMMA floormats with leather mount
LUMMA bootmat with leather mount

gross price: 182.500,-- €
incl. 19% Tax (VAT reclaimable)

Eis os preços das três máquinas de acordo com agências de venda de carros de luxo
As realidades descritas no
início, a que se passa no Bairro
Polana Caniço “B”, zona onde
vive a maioria pobre, e a realidade “hollywoodiana” que se dá
nos dois últimos casos, nas avenidas “25 de Setembro” e “Eduardo Mondlane”, parecem espelhar dois países diferentes. Um
país em que se morre na rua por
falta de um tensímetro que custa 41 euros (cerca de 1500 meticais) e um outro país em que
um rapaz que não trabalha mas
tem a sorte de ter um pai que
controla os recursos do Estado
num país do Terceiro Mundo
anda num Ferrari Berlinetta que
custa 5,6 milhões de randes (17
milhões de meticais). De acordo com uma cotação da “Continente”, fornecedora portuguesa
de material hospitalar, com o
valor do Ferrari que o filho do
Presidente da República conduz
dava para comprar 11.408 aparelhos de tensão arterial e distribuir mais de 1000 aparelhos
por cada uma das 11 províncias.
É, de resto, sobre esta realidade de carências, onde falta
água potável, comida, que o filho do Presidente da República
tem estado a dar um verdadeiro espectáculo de ostentação.
Chama-se Florindo Filipe Jacinto Nyusi. É um nome a reter,

de gama e apenas compatíveis
com economias saudáveis, que
não é o caso de Moçambique.
O drama dos “ricos” dos
países pobres

Ferrari modelo F12 Berlinetta, o Mc Laren GT na circular em Maputo
porque o seu estilo de vida desmente qualquer discurso governamental de falta de dinheiro.
Nasceu em Nampula e não
deve ter mais de 27 anos. Se no
regime de Guebuza pontificava
Valentina, que aparecia em tudo
quanto era negócio rentável,
no regime de Nyusi a estrela

é um rapaz que leva uma vida
paralela à das celebridades do
Ocidente. Se Cristiano Ronaldo teve de correr, transpirar,
lesionar-se, para ter um Ferrari
na sua colecção, o jovem Florindo Jacinto Nyusi só precisou de o seu pai dirigir um dos
Estados mais pobres de África.

Florindo Jacinto Nyusi está
a fazer furor nas redes sociais
com as suas máquinas de alta cilindrada. Na sua colecção está o
Ferrari modelo F12 Berlinetta,
o Mc Laren GT e a mais recente
actualização por encomenda da
alemã Range Rover: o Lumma
clr rs V8. Todas são viaturas topo

A ostentação, em automóveis
de luxo, do filho do Presidente
da República encaixa perfeitamente na descrição do escritor
angolano José Eduardo Agualusa (2007) na sua crónica “Os
nossos ricos são uma fraude”,
em que o autor fala do drama
dos “ricos” dos países pobres.
O drama daqueles ricos que são
produto da pobreza dos outros.
Ora vejamos, de acordo com o
“Top Gear”, especialista inglesa
de carros de luxo, um Ferrari ou
McLaren chega a ter uma separação com o solo de apenas
10 centímetros no máximo. O
que significa que uma viatura
da Ferrari ou McLaren só pode
andar num país onde as estradas
não têm buracos. Qualquer desnível no asfalto e o carro sofre
danos. Outro detalhe é o desenvolvimento rápido das viaturas
devido à sua quilometragem.
Saem de 0 a 100 quilómetros
em menos de 3,6 segundos.
Em Moçambique, incluindo na
(Continua na página seguinte)
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Range Rover Lumma
capital do país, não há estradas
sem buracos. Mais: não há espaço para os carros andarem à sua
velocidade normal, devido ao
engarrafamento e aos “My Loves” à mistura. O que quer dizer
que as “Bestas” que transportam o filho de Nyusi vão pagar o
preço do subdesenvolvimento.
Os preços segundo os agentes
Para ter uma ideia de quanto é
que custa o luxo do filho do Prede Moçambique
sidente, o
contactou, na África do Sul e na
Europa, agências especialistas
em carros de luxo e obteve as
respectivas cotações que publica aqui em anexo.
Por exemplo, a sul-africana
“Fouch Motors”, uma das mais
conceituadas agências de venda
de carros de luxo em Gauteng,
informou-nos que um Ferrari
F12/13 Berlinetta zero quilómetros custa 5,6 milhões de
randes (17,9 milhões de meticais). Em segunda mão, pode
custar três milhões de randes.
Não é para menos: tem um
motor 6.3, potência de 740 cavalos, cilindrada 6.262 e velocidade máxima de 340 km/h.

Sobre o McLaren GT, a viatura que o filho de Nyusi usa
para fazer corridas, a mesma
agência informou que a mesma
custa 3,9 milhões de randes, em
segunda mão, podendo atingir
os 6 milhões de randes, quando tem zero quilómetros. Eis
as suas especificações técnicas:
potência de 625 cavalos, cilindrada 3799, motor V 8 e velocidade máxima de 333 km/h.
Em relação ao Range Rover
Lumma, tivemos de solicitar
uma cotação à própria subsidiária da Ranger, a alemã Lumma.
Uma viatura actualizada, em
segunda mão, com as especificações da viatura associada
ao filho do presidente Nyusi,
chega a custar 182.500 euros,
o equivalente a 7,1 milhões de
meticais. O Estado Moçambicano atribui, por ano, 7 milhões de meticais a cada distrito
como orçamento. É o valor de
uma viatura de passeio do filho
do presidente do mesmo país.

Florindo Filipe Jacinto Nyusi,
para saber se trabalha em algum
lugar. Não conseguimos. De
várias fontes ficámos a saber
que o filho do presidente não
tem nem sequer profissão. Não
encontrámos nenhum registo
sobre isso. O único registo que
a nossa investigação encontrou
dá conta de que o filho do Presidente da República é sócio de
uma até agora inexpressiva empresa denominada “Imográfica”. O filho de Nyusi é accionista dessa empresa, com 25%.
O resto é detido por uma outra
empresa, denominada “Irmãos
Moreira Limitada”. A empresa
tem como objecto social: consultoria, gestão, aquisição, alienação e constituição de empresas e de participações sociais;
prestação de serviços de contabilidade e auditoria financeira;
manuseamento de carga contentorizada; armazenagem e
transporte de passageiros; e hotelaria e turismo.

Onde trabalha o filho
de Nyusi?

Presidência da República
não quer falar do assunto

de Moçambique tenO
tou por várias vias contactar

de Moçambique conO
tactou a Presidência da República, para saber se os carros luxuosos que andam com o filho do
presidente são do seu suor, ou se
são presentes do Presidente da
República? O porta-voz do Presidente da República, António
Gaspar, disse que não está a par
da ostentação do filho do presidente. “Lamento informar que
não conheço o que me apresenta. Obrigado pela informação.
Tomamos nota”, respondeu o
porta-voz do Presidente da República, por escrito.
de Moçambique
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A história de uma liberdade condicional incomum

“Nini” Satar pode voltar a recolher
aos calabouços
“Nini” Satar pediu para ir à Índia, para cuidar da sua saúde. Mas há informações
de que “Nini” está em Londres. No dia 15 de Abril “Nini” devia apresentar-se
ao juiz, mas não o fez, por razões até agora desconhecidas.
O “Canal de Moçambique” ouviu juristas que garantiram que a única medida
que se pode aplicar é a revogação da liberdade condicional.
André Mulungo
Momade Assif Abdul Satar, também conhecido como
“Nini” Satar – condenado a 24
anos de prisão por envolvimento no assassinato do jornalista
Carlos Cardoso – está em liberdade condicional desde 2014,
conseguida, depois de cumprir
cerca de 13 anos da pena na
Penitenciária de Máxima Segurança da Machava, por “bom
comportamento”. Arrisca-se a
perder a liberdade e a recolher
aos calabouços por desautorizar uma ordem judicial. “Nini”
Satar está em liberdade condicional desde o dia 4 de Setembro de 2014. Recentemente,
pediu ao juiz Adérito Malhope
autorização para viajar para a
Índia, para cuidar da sua saúde.
A imprensa nacional que presta
serviços de lavagem de imagem àquele criminoso em troca
de dinheiro noticiou que “Nini”
está em Londres e não na Índia.
“Nini” devia também apresentar-se ao juiz no dia 15 de
Abril, mas não o fez, segundo
confirmou o próprio juiz ao
de Moçambique .
Quem está em liberdade condicional só pode sair do seu local de residência mediante autorização do juiz. “Nini” está
entretanto em Londres, e nas
redes sociais anda a dar lições
de moda e de moral, segundo
contam os jornais que fazem
propaganda das acções daquele
criminoso.
O
de Moçambique entrou em
contacto com o juiz Adérito
Malhope (da 10.a Secção do
Tribunal Judicial da Cidade de
Maputo), que autorizou a saída
de “Nini” do país. O juiz confirma que “Nini” pediu autorização para se deslocar à Índia e
não a Londres. Mas não quis
divulgar pormenores sobre o

assunto, limitando-se a explicar
como funciona a liberdade condicional. “Quem esteja em liberdade condicional pode deslocar-se para onde quer que
seja. Mas tem que ter autorização do tribunal, evocando os
motivos pelos quais pretende
sair”, explicou Malhope. Segundo Malhope, “Nini” “evocou e juntou provas de que padecia de alguma doença. Foi
neste sentido que foi autorizado
a viajar, para o tratamento”.
Sobre a sua estadia em Londres e as implicações jurídicas
daí decorrentes, Malhope disse
que não tem qualquer conhecimento, porque o assunto não
consta no processo, e por isso
rejeita pronunciar-se sobre o
mesmo: “Uma coisa é uma alegação a partir do Facebook ou
pela imprensa, e outra coisa é a
informação estar no processo.
O juiz não trabalha com base
no que se escreve na imprensa”.
Malhope confirmou que
há um despacho que obrigava “Nini” a apresentar-se ao
juiz “entre os dias 15 e 17 de
Abril”. Mas “Nini” desrespeitou o despacho. Sobre as
implicações, Malhope preferiu não comentar, evocando a
deontologia profissional: “Não
sei se é elegante eu dizer-lhe
isso, porque o processo está
comigo. Estaria a antecipar, se
calhar, uma decisão que seria
tomada em sede do processo”.
Revogação da liberdade
condicional
Muitos juristas receiam comentar o assunto, com medo de
“acabar como o Cardoso”. Um
jurista entendido em processo
penal fez o seguinte comentário
de Moçambique :
para o
“Quando alguém está sob liberdade condicional, ele está sujei-

to a uma série de restrições que
o próprio despacho, que autoriza a liberdade, estabelece”.
As consequências da violação das restrições dão azo
para a alteração da sua situação
(restringir mais a sua liberdade condicional). O indivíduo
pode regressar à reclusão, com
a agravante de cumprir a pena
toda, sem direito a liberdade
condicional. O período que
esteve em liberdade não serve como desconto para cumprimento da pena. Cumpre-se na íntegra o que faltava.
A decisão que concede a liberdade condicional fixa especificamente quais são os deveres dele. Sob o ponto de vista
geral, ausentar-se do país e faltar a uma comparência é grave.
Ele colocou-se numa situação

de, assim que for encontrado,
ser capturado imediatamente
e levado para os calabouços.
Sendo violados os termos
de liberdade condicional, a
acção é a revogação da liberdade condicional e automaticamente o regresso
para a situação
reclusória.
O comportamento de quem
está em liberdade condicional
é um comportamento que deve
ser mais escrupuloso do que
um cidadão que goza de liberdade normal. Porque a liberdade dele é excepcional. Ele está
a violar os deveres que tinha
que cumprir. Uma vez violados
esses deveres, incorre numa situação de ver a sua liberdade
revogada. O jurista comentou
também sobre uma carta aberta de “Nini” Satar publicada

num dos jornais da sua assessoria, a dar lição de justiça ao
Estado Moçambicano, “Aquilo
é o cúmulo do deboche contra o Estado. Ele está a gozar
com a Justiça moçambicana”.
O Canal de Moçambique
ouviu também um juiz, que
igualmente preferiu anonimato,
e que fez o seguinte comentário: “Quando você pede autorização para ir à Beira e vai
para outro sítio, logo à partida
pode implicar a revogação da
liberdade condicional, porque
você não está a cumprir as
suas obrigações”. Em relação
à não apresentação ao juiz, a
nossa fonte do judicial diz que
o procedimento é o mesmo: a
revogação da liberdade condicional. Entretanto explica
que o beneficiário da liberdade
condicional, tendo fundamentos para não se ter apresentado, deve apresentá-los ao juiz,
algo que neste caso, segundo a
nossa fonte, se advinha impossível. Em relação ao primeiro
caso (a mudança do local para
onde se desloca), a nossa fonte
diz que não há possibilidade de
qualquer justificação. O beneficiário perde a liberdade condicional, porque, alguém que
esteja em liberdade condicional, para sair de um sítio para
outro “deve pedir autorização”.
“Nini” em silêncio
Na

tarde

de

ontem, o
enviou
uma mensagem para a página de
“Nini” no Facebook, para procurar saber por que razão não compareceu no tribunal no dia determinado. No espaço para conversas,
há a indicação de que “Nini” viu a
mensagem. Até ao fecho da presente edição não tivemos qualquer
reacção de “Nini” Satar.
de Moçambique

de Moçambique
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Editorial

A nossa pobreza
é rentável
O autor da frase que dá título ao presente Editorial é o economista sénior e professor moçambicano João Mosca, quando, numa ende Moçambique , em 2010, tentava explicar
trevista concedida ao
a colagem do nosso sistema de governação à ajuda externa. Em
termos muito simples, João Mosca explicou que era importante
para a nossa classe governamental apresentar um país pobre, para
atrair mais ajuda.
A reportagem que publicamos nesta edição, sobre a vida luxuosa
ostentada pelo filho do declarado Presidente da República, Florindo Jacinto Nyusi, é a prova irrefutável de que a nossa pobreza
colectiva é mesmo rentável para a classe predadora.
Em termos mais concretos: a falta de água em Chibugo, as mortes que acontecem nos hospitais por falta de medicamentos, a cólera que dizima pessoas por falta de saneamento, os cidadãos que
são transportados nas carrinhas de caixa aberta, designadas ““My
Love”, como que se de gado se tratasse, é na verdade um investimento que a Frelimo faz para que os seus dirigentes e os seus
filhos e sobrinhos tenham uma vida de lordes.
É que, quanto melhor apresentarmos um país de rastos, sem comida, sem medicamentos, sem transporte, sem saneamento, com
crianças sentadas no chão em escolas cobertas de capim, ou mesmo debaixo das árvores, grande é a probabilidade de os dirigentes
predadores receberem mais dinheiro em forma de ajuda e donativos e empréstimos, que depois os pobres e os filhos destes vão
pagar.
Os carros luxuosos que andam com o filho de Filipe Nyusi, que
não deve ter mais de 25 anos, são um verdadeiro insulto a qualquer
moçambicano de mediana capacidade craniana. São um insulto a
todos os moçambicanos que morrem nos hospitais por falta de paracetamol. Um insulto à consciência de todos os moçambicanos
que bebem água dos charcos por falta de água potável. Às mulheres grávidas que perdem a vida depois de caminharem dezenas de
quilómetros à procura de um Centro de Saúde para realizarem o
parto. Um insulto a todas as crianças que se sentam no chão por
falta de carteiras. Um insulto a todos os cidadãos que são transportados nos “My Love” porque o Estado não consegue prover
um sistema de transporte condigno. Um insulto aos professores e
enfermeiros que ganham abaixo de três mil meticais como salário
mensal. É um insulto a todos os moçambicanos trabalhadores.
Temos estado de forma recorrente a afirmar neste espaço que
a hipocrisia que reside em Filipe Nyusi é de tal modo grave que
conseguiu fazer um discurso de integridade num dia, e no dia seguinte conseguiu nomear como ministros antigos credores, filhos
dos amigos e os moços que transportavam os seus recados. Para
acomodar amigos, conseguiu até criar Ministérios sobre os quais
ninguém é capaz de explicar qual é a sua função.
No mesmo discurso em que apela para o combate ao despesismo
e à corrupção, onde cabem as luxuosas viaturas do menino Florindo? Diga-nos, senhor Filipe Nyusi, como é que consegue ir visitar
uma escola onde as crianças se sentam no chão, quando, na sua

residência, tem na garagem um McLaren ou um Ferrari de cinco
milhões de randes?
Como é que o senhor Filipe Nyusi consegue dizer que o Estado
não tem dinheiro para prover transportes aos moçambicanos quando o seu filho faz corridas com um carro de 7 milhões de meticais?
Não é um carro que usa para viagens, é um carro para, com ele, ir
beber e levar as namoradas.
A única mensagem que o menino Florindo Nyusi está a dar aos
moçambicanos é que o pai anda a mentir e a fingir, quando anda
em escolas sem carteiras, e quando existem pessoas a morrerem
por falta de um aparelho de medição de tensão arterial. É tudo uma
fraude.
A ostentação do filho de Nyusi é a fiel representação dos ricos
dos países pobres descrita pelo escritor angolano José Agualusa.
Não há estradas no seu país nem um sistema de transporte, mas
ostenta viaturas que os filhos dos donos das fábricas nem têm. Por
acaso, o senhor Filipe Nyusi sabia que a chanceler Alemã, a dirigente máxima do país que fabrica esses carros de luxo não anda
de McLaren? Não queremos imaginar o que fariam os Florindos e
Florindas desta vida, se Nyusi fosse presidente da Alemanha, nas
mesmas condições de falta de probidade e de ética iguais às de
Moçambique?
Poderá o senhor Nyusi explicar-nos de onde vieram aqueles
“Bestas”? Tem mais: daqueles carros todos, nenhum deles pagou
impostos em Moçambique. Na Direcção do Registo Automóvel
não está registado nenhum daqueles carros. De onde vieram?
E porque não há registo de Florindo ter um emprego sério, a única alternativa que nos resta é que os carros são presentes do “papá
presidente”. O senhor Nyusi nunca foi empresário de sucesso para
ter fabulosos lucros para adquirir aquelas viaturas. Até chegar
onde chegou, foi director dos Caminhos de Ferro de Moçambique,
foi ministro da Defesa e ponto final. São estes os altos cargos que
ocupou até chegar à Ponta Vermelha.
Não será o dinheiro da EMATUM que comprou aqueles carros?
Não será o dinheiro das comissões de compra de armas e outro material bélico que comprou aquelas viaturas. Poderá o senhor Nyusi
ser capaz de explicar ao público onde o Florindo apanhou aqueles
carros?
Nesta semana, o senhor Nyusi andou indignado com o filho do
presidente Zuma, que deu ordens para os sul-africanos assassinarem estrangeiros. Muito bonito. Mas quando os nossos compatriotas morrem nos hospitais por falta de medicamentos, porque
o dinheiro foi usado para comprar os Ferraris e McLaren para o
Laurindo, parece-nos uma outra versão de xenofobia, interna, em
que se mata uns, para os outros terem uma vida de lorde. Até uma
explicação plausível desta vergonha, não haverá diferença entre os
que ordenam matanças e os que condenam os seus compatriotas
à morte para sustentarem o seu luxo. A diferença está no método.
Definitivamente, os ricos dos países pobres são uma fraude.
de Moçambique
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Opinião
Parcerias público-privadas ou
cancro financeiro para o Estado?
Por Noé Nhantumbo

Se o Estado é o único que arca com a dívida, então é verdade.
As consequências políticas já se vivem nos dias de hoje.
Depois de muitas expectativas sobre e quanto às parcerias público-privadas em Moçambique, alguns relatos ou
revelações começam a preocupar.
Que se passa para a
ASTROS
reclamar
sobre as portagens em Tete?
Como foi decidido em que ponte é que os camionistas passam e
por onde não passam? Quem decidiu que se devia pagar aqui e
não aí? Quem são realmente os
parceiros privados do público?
Quem é que fica com a “parte de
leão” e quem arca com passivos?
De engenharia financeira está
o mundo cheio, e, cada uma do
seu jeito, produz resultados diferentes conforme o país. Onde a
estrutura judicial e independência estão em crise ou não existe, as parcerias público-privadas
tornam-se aparentemente num
mar livre de enriquecimento
rápido para as elites com excelentes ligações políticas. Quando
não são os governantes feitos
empresários beneficiando das
mesmas através de terceiros.
Em Tete, temos novos actores que, na essência, reproduzem a experiência da
estreada
Maputo-Witbank.
Mudam os nomes dos parceiros privados, mas, na verdade,
estão bem próximo daqueles que
são os parceiros privados da N4.
Este modelo de procedimento
na esfera pública, trazendo familiares e “amigos” para posições
empresariais lucrativas, embora
possa ter resultados apreciáveis
no domínio da construção de

infra-estruturas públicas, acarreta riscos incomensuráveis ao
nível da superstrutura do país.
Através do endividamento público, concorre-se para a “produção em proveta” de “supostos
capitalistas” nacionais. Uma
questão de simples proximidade
familiar catapulta filhos, tios, enteados e esposas para o exercício
de cargos de gestão de empreendimentos público-privados.
Com o modelo posto em prática
tornou-se normal ver a multiplicação de empresários de sucesso
que não passam de beneficiários
de esquemas de “procurement”
ilícitos, de conluios delinquentes e toda a trama e redes existentes para sugar do Estado.
Convém que ninguém se
esqueça que parte dos “atiradores furtivos” e dos mais
enérgicos activistas da fraude
eleitoral pontificam nas hostes dos titulares de cargos de
gestão em empresas que são
parcerias
público-privadas.
Percorrem o país à custa do
erário público, espalhando agora a mensagem de que a autonomia provincial significa
parcelar o país. Beneficiam das
parcerias, e então é evidente
que não querem ouvir da possibilidade de 50% das receitas
de uma província ficar retido lá.
A coberto de uma maioria
parlamentar conveniente e de
uma minoria pouco expressiva,
de uma maioria de organizações
da sociedade civil subserviente, os cérebros da “engenharia
público-privada” lançaram-se

no mercado e arrebanharam tudo
quanto fosse negócio lucrativo.
Quando a figura público-privada não foi accionada, viu-se
o braço económico e financeiro
do partido no poder ganhando concursos e estabelecendo “joint-ventures” lucrativas.
Tenhamos em conta que, sob
este panorama, muitos são os
que estão visceralmente contra a autonomia provincial.
Todo o fausto exibido nos dias
de hoje, as mansões construídas e em construção, as contas
bancárias recheadas, o modelo
consumista estabelecido e alimentado pela promiscuidade entre o público e o privado não se
darão bem com a emergência de
uma situação de controlo e seriedade na gestão da coisa pública.
Alguém se lembra do famoso
Grupo Moçambicano da Dívida? A EMATUM nasceu e já
começou a “pescar” sem que se
tenha ouvido esta ONG reclamando algo. Quando convém
aos “camaradas”, é possível e
válido lançar mão a expedientes
de cariz nacionalista. Quando é
manifestamente inconveniente ver o seu nome associado a
iniciativas por demais putrefactas, os porta-vozes lançam-se no silêncio estratégico.
Entender posições e estratégias, acções e movimentos num
quadro fluido e de previsibilidade complexa constitui em si um
exercício necessário, mas de resultados desconhecidos. Até que
ponto haverá força e vontade
de travar aves de rapina e san-

guessugas do tesouro público?
Quem, em pleno gozo das
suas faculdades mentais, com
alguma formação e informação
política, pode alinhar com negociatas como a que Tata Moçambique fez como Ministério dos
Transportes e Comunicações?
Haverá, no seio dos deputados,
algum que não pense e considere que seja necessário lançar
mão às prerrogativas parlamentares e chamar a responder
em sede de parlamento quem
de direito, sobre a natureza e
contornos daquele negócio que
aparentemente continua a ser
feito com fundos do Estado?
Aquela baboseira verbal e de
triste memória referindo que
existem moçambicanos que são
“pobres na cabeça” cumpre uma
agenda de embrutecimento e de
manipulação. Afinal os ricos de
verdade são os que atropelam
as leis e beneficiam de negócios
estabelecidos em base ilícita. O
saque aberto e directo de bens
públicos acontece sem que existam medidas de responsabilização dos saqueadores conhecidos.
Um certo espólio público à guarda do Ministério de Agricultura,
troféus animais, entre marfim e
chifres de rinoceronte, foi “roubado” em Maputo. Até aqui
este crime não foi esclarecido.
A cooperação com o Vietname ao nível da telefonia móvel
viu o número de vietnamitas
aumentarem exponencialmente
no país. Parceria entre o braço
financeiro e económico da Frelimo e uma empresa daquele país

fez nascer a Movitel, e daí para a
frente verificou-se um recrudescimento da caça furtiva, matança
de elefantes e rinocerontes. Em
Moçambique, oficialmente o rinoceronte está extinto, mas isso
só aumentou o raio geográfico
de acção para a África do Sul.
Entre parceiros existem mecanismos diplomáticos e de outro tipo para dirimir conflitos e
resolver questões de interesse
comum. Se quase todos os cidadãos apanhados nos aeroportos
nacionais com chifres de rinoceronte são vietnamitas, já não é
sem tempo que se faz necessário
um trabalho conjunto Moçambique-Vietname para abertamente
discutir medidas de mitigação
de um fenómeno adverso a relações sãs entre os dois países.
Mas, voltando às parcerias público-privadas, há toda a necessidade de esmiuçar este assunto
aparentemente simples e benéfico. Sem transparência plena e
ampla divulgação, com este modelo económico-financeiro está
aberto o campo para mais rombos
monumentais no erário público.
Importa dizer que as parcerias
público-privadas estabelecidas
como formas de convergência
de interesses adequadas à promoção e aceleração de actividades socioeconómicas no país se
transformaram, no seu curto espaço de tempo de existência, em
plataformas para o “enchimento
de sacos privados”, em detrimento dos interesses públicos.
de Moçambique
publicidade

8

Canal de Moçambique | Quarta-Feira, 22 de Abril de 2015

Opinião

Why, my south african brothers,
do you kill mozambicans?
Por Adelino Timóteo
Meus irmãos sul-africanos,
não creio que vocês padeçam
de suposta amnésia existencial,
enquanto violentam os moçambicanos. Mas vejamos: em todo
o vosso acto, com que golpeiam
os moçambicanos, mais do que
a dor que vocês nos causam,
expõem-nos as sequelas do
Apartheid, a luta em que estávamos irmanados, e de que vocês,
infelizmente, se esqueceram.
Nestes corpos que vemos massacrados pelas vossas mãos, expõem a memória cruel das mãos
que vos chacinavam, da mesma
forma que vós nos chacinais. Essas vossas mãos transformaram-se para além do que se podia
supor. E agora espelham semelhante carga inegável do mesmo
ódio com que, em Fevereiro de
1981, um destacamento especial
das Forças de Defesa e Segurança (SADF) do regime racista da
África do Sul lançou um ataque
contra as residências do Congresso Nacional Africano na Matola, nos arredores de Maputo.
Parecem aquelas mesmas
mãos do Apartheid em incursões militares aqui em Maputo.
As mãos xenófobas deixam nos
moçambicanos impressões digitais cruéis, da mesma forma que
as mãos racistas as deixaram no
seu rasto de destruição no Choupal, por destruidoras que são.
Ainda me resistem na memória as imagens fotográficas, no
jornal “Notícias” e na revista
“Tempo”, dos rostos dos sol-

dados sul-africanos, com rostos pintados de graxa, abatidos
na Matola, depois de assassinarem os nossos e os vossos.
Eu era miúdo. Lembro-me
muito bem dessas imagens de
terror, das tropas sul-africanas,
dirigidas por Pieter Botha e
Magnus Malan, a lançarem
ataques contra o país, através
de lança-granadas e armas ligeiras. Não são diferentes,
porquanto mostram os corpos
dos nossos concidadãos mortos pela vossa intolerância.
Se as mãos do Apartheid nos
assassinavam por alegado pretexto de perseguirem membros
do ANC refugiados em Moçambique, e que lutavam contra o
referido regime segregacionista,
tornam-me impossível discernir o que preside ao vosso ódio,
pois muitos destes a quem matais ressuscitaram de outras tantas mortes e golpes dos bóeres.
Foram milhares de vezes que
nós morremos, por servirmos a
vossa causa. Morremos quando
o Apartheid assassinou a professora da UEM, Ruth First, morremos na tentativa de homicídio
contra Albie Sachs, na capital.
Nós morremos milhares de
vezes em “raids” do Apartheid
contra a nossa indústria, na
Matola. Ressuscitámos porque
sabíamos que não havia tempo para morrer. A nossa missão era libertar-vos. Era uma
causa prioritária e superior.

As mãos
xenófobas
deixam nos
moçambicanos
impressões
digitais cruéis,
da mesma
forma que as
mãos racistas
as deixaram
em seu rasto de
destruição na
Choupal, por
destruidoras
que são.

Onde começa o humanismo
está a ponta do fio para contar a história. E, nisto, o nosso internacionalismo, a nossa fraternidade, nunca pesou
para o lado das contrapartidas.
Sempre teve valores altos.
Esta carga de violência com
que vocês nos expulsam da vossa terra não difere em nada da
forma como a Polícia racista
vos confinava nos guetos, perseguia os nossos cidadãos indocumentados e os repatriava às
sexta-feiras, através da fronteira comum da Ressano Garcia.
Talvez haja na vossa amnésia uma forte cegueira.
Mas quero recordar-vos que
esses cidadãos que vós matais
são os mesmos que acenaram
com benevolência à nata de dirigentes do ANC no nosso país,
entre os quais Lennox Lagu,
Joe Slovo, Frenny Ginwala,
Esop Pahad, Jacob Zuma. Estes a quem vós assassinais não
têm tempo para morrer, porque
revivem a amargura com que,
depois dez anos nas masmorras
do Apartheid, Zuma aqui chegou e encontrou acolhimento.
Recordam-se do Zuma a
conduzir um Volkswagen, sem
ameaça de nenhuma ordem?
O Thabo Mbeki e muitos
jovens estudantes e combatentes na clandestinidade devem estar lembrados da forma
como aqui foram acarinhados
e passaram momentos de lazer, em cumplicidade com fa-

miliares de muitos dessas vítimas da vossa irracionalidade.
Em Maputo, muitos guerrilheiros e comandos das células
clandestinas do ANC e do PAC
usufruíram da cúmplice protecção dos moçambicanos, que também se incorporaram na vossa
causa. Talvez muitos de vós não
sabeis que esses a quem vós matais eram aqueles que serviam os
vossos líderes, em casas atribuídas pelo Estado moçambicano
(alguns contam-me, em depoimentos, que, antes de fazerem
o sorteio, chegavam a possuir
chaves de três moradias deixadas por portugueses) no Triunfo,
Sommerschield, Polana, defronte da Escola Internacional e nas
avenidas “Mateus Sansão Mutemba”, “Julius Nyerere”, etc.
Enquanto o Apartheid atacava
o país, os valentes filhos desta terra a quem agora apedrejais baptizavam uma avenida de Maputo
com o nome de Albert Luthuli,
primeiro presidente do ANC.
Essa herança de luta gerou
matrimónio entre os dois Estados e os dois povos e sedimentou, através do calor e sangue
comuns, como o forte e indestrutível betão que vós estais a
destruir sem razão aparente.
Há uma pergunta que me não
cala no fundo da alma: Porquê, meus irmãos sul-africanos,
matam moçambicanos? Why,
my south african brothers,
do you kill mozambicans?
de Moçambique
publicidade
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Destino					 Período de Contrato 			

Período de Contrato 		

Assinaturas
Período de Contrato

						3 Meses 				6 Meses 				
Todo País (*) 				
Países da SADC (**) 				
Resto do Mundo(**) 			

720.00 Mt 			
400 R 					
171 USD / 143 € 			

(*) Distribuição ao domicílio, em Maputo
(**) Inclui porte. Pode ser pago em meticais ao câmbio do dia

1,560.00 Mt 				
800 R 					
343 USD / 286 € 				

12 Meses
3,120.00 Mt
1600 R
400 €
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MARCHA POPULAR PACÍFICA
Indignação!
Sábado – 25 de Abril às 07h30
Concentração: Estátua Eduardo Mondlane
(Itinerário: da Av. Eduardo Mondlane – Alto
Maé até à Embaixada Sul-Africana).

PS. Traga um donativo para apoiar as vítimas.
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Opinião
Capim Aceso

Outros conceitos tóxicos
Por Afonso dos Santos
inclusão – uma política de
inclusão consiste em incluir
quem em quê? E quem é que
realiza essa inclusão? Quem
são esses “inclusores” que vão
incluir os não incluídos? E, sobretudo, eles adquiriram esse
estatuto de “inclusores” com
base em quê? E vão incluir
os excluídos quando? Hoje?
No ano que vem? No próximo
século? Nunca se ouve a resposta a estas perguntas, porque
a “política inclusiva” é uma
mão cheia de coisa nenhuma,
é uma expressão vazia a tentar
preencher a ausência de acções
e resultados concretos na aplicação da igualdade de direitos
para todos os cidadãos. Uma
política inclusiva constitui
uma consagração da desigualdade social entre “incluídos”
e “não incluídos”. Poderia
pensar-se que uma política inclusiva consiste, por exemplo,
em incluir os cidadãos que vivem em palhotas no número de
cidadãos que vivem em casas
de alvenaria; ou incluir os que
não têm água canalizada no
número daqueles que têm água
nas torneiras em casa; ou os
que vivem à luz da fogueira e
da vela serem incluídos no número dos que têm luz eléctrica nas suas casas. No entanto,
quando se observa a aplicação da governação inclusiva,
verifica-se que ela consiste na
distribuição de cargos entre o
poder e a oposição, isto é, designa uma disputa de lugares à
mesa do banquete das quizumbas, o que significa que a política inclusiva é uma política

exclusiva, isto é, excludente.
luta contra a pobreza – quando foi anunciado que ia ser
adoptada a política de “luta
contra a pobreza”, isso foi uma
notícia fúnebre, porque anunciava o enterro do objectivo
de criar prosperidade. Definir
uma política de “luta contra
a pobreza” significa colocar
a fasquia no nível mais baixo
que é possível. Significa a instauração da pobreza como um
estado permanente, com o qual
os cidadãos se devem conformar. É preciso notar com todo
o rigor que o início da política de “luta contra a pobreza”
coincide com o momento em
que os sanguessugas, vulgarmente designados como
“os políticos”, começaram a
tornar-se “empresários de sucesso” milionários e a adquirir
carros de luxo e mansões com
o dinheiro do Estado. Além
disso, com a continuidade da
“luta contra a pobreza”, os
“representantes do povo” continuam a enriquecer de forma
brutal, ao mesmo tempo que o
povo continua a empobrecer de
forma fatal. O lema “Luta contra a pobreza”, ao consagrar a
pobreza como um regime permanente, faz parte do mesmo
arsenal político-ideológico a
que pertence a frase “Haverá sempre ricos e pobres”. Na
medida em que esta frase usa
uma forma verbal no futuro
[“haverá”], ela não contém nenhuma dose de verdade, porque ninguém viu ainda o futuro ou esteve lá, para poder vir
contar como será. Esta frase é,

pois, a simples expressão de
um desejo dos ricos. Esta é a
fala intoxicante dos ricos, que
alguns pobres, já intoxicados,
papagueiam, sem perceberem
que os ricos, como forma de
intoxicação, pronunciam apenas a primeira metade da frase
[“Haverá sempre ricos e pobres...”], omitindo a segunda
metade: “...enquanto o poder
continuar nas mãos de ladrões, corruptos e traficantes”.
solidariedade – a solidariedade não se confunde com galas
de beneficência, ela consiste,
sim, na realização de um esforço de ajuda mútua entre
cidadãos com direitos iguais,
partilhando as dificuldades.
Mas o sentido desta palavra
foi toxicamente subvertido, e
a palavra passou a ser usada
para designar acções de caridade. O dicionário contém
uma notável definição de caridade: “acto de beneficência
que exclui qualquer direito do
beneficiário”. As vítimas da
caridade são forçadas a receber como um favor aquilo que
é um direito seu. Por exemplo,
uma Dama “oferece” um Centro de Saúde. Uma vez veio
cá uma “celebridade” estrangeira, esteve nuns programas
para ganhar um bom dinheiro,
e a seguir foi a uma zona rural
próxima para tirar umas fotografias com umas crianças que
vivem na miséria, fazendo assim a autopropaganda de como
ela é solidária. Depois foi-se
embora com o dinheiro que cá
ganhou. O benefício que essas
crianças tiveram com essa visi-

ta foi o de continuarem a viver
na mesma miséria de sempre.
E assim a “celebridade” usou
a pobreza para promover a sua
imagem. É importante notar
que nunca aparece uma reportagem intitulada, por exemplo, “Cinco anos depois”, para
mostrar o caso de alguma vítima da caridade que tenha saído da pobreza. Os “humanitários” aparecem como moscas,
fazem-se fotografar ou filmar,
e depressa voltam para a sua
vida de conforto e abundância. Os peritos da intoxicação
usam a palavra “solidariedade” para designar o espectáculo insultuoso de exibição do
seu espírito “humanitário”,
o qual deverá ser mais correctamente designado como
humanitarismo
vampiresco.
zona nobre – tanto quanto se
sabe, não existe nenhum documento oficial que crie este
novo tipo de divisão administrativa numa cidade. Quem
são, afinal, os progenitores
desta qualificação? A “zona
nobre” é uma qualificação
criada por supostos jornalistas com mentalidade de empregado doméstico que tem a
missão de engraxar as botas
do patrão residente na dita
“zona nobre”. Ser empregado
doméstico é uma profissão tão
respeitável como qualquer outra, mas não consta que tenha
os requisitos necessários para
exercer a profissão de jornalista. Estes agentes de propaganda do luxo mascarados de
jornalistas, quando se referem
à Mafalala ou ao Chamancu-

lo, chamam-lhe “arredores”
da cidade de Maputo, já que é
lá onde vivem aqueles a quem
chamam “os populares”, ou
seja, a plebe, a qual, como se
sabe, não tem nível para pertencer à cidade. Toda esta
linguagem tóxica exprime a
consagração da estratificação
social do feudalismo. Atribuem o título de “zona nobre”
à zona onde vive gente abastada, como se o dinheiro comprasse nobreza. Mas o facto é
que, na maior parte dos casos,
tendo em conta o modo como a
riqueza foi adquirida, a “zona
nobre” deverá ser mais apropriadamente designada como
“zona ignóbil”. Uma coisa é
a riqueza inserida numa sociedade com elevados padrões
de qualidade de vida dos seus
cidadãos. Outra coisa é o luxo
incrustado no seio da maior
miséria. Estes ricos são uns
“nobres” que se sentem bem a
circular nos seus automóveis
de luxo lado a lado com o lixo
por todo o lado e com águas
das fossas a escorrerem pelas
ruas de cidades em que, por
responsabilidade da sua própria governação, os passeios
foram transformados em trilhos de areia e pedras. Os ricos
dos países subdesenvolvidos
serão sempre uma caricatura
grotesca dos ricos dos países
evoluídos. É que o dinheiro
não pode comprar elegância
de espírito, finesse, classe.
Na próxima edição: Quatro
conceitos supertóxicos.
de Moçambique
publicidade
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Opinião

Partidos políticos
Por João Mosca
Permitam-me senhores politólogos e leitores em geral,
entrar em praia alheia. Faço-o
na condição de cidadão com
preocupações que ultrapassam
a minha área de formação e experiência profissional. Assim
deve ser interpretado este texto.
Os partidos políticos podem
ser estudados como organizações/burocracias segundo diversos ângulos/enfoques. Neste caso, aborda-se os partidos
como organizações políticas
que se delimitam entre si por
razões diferenciadas: ideologia política, grupos sociais que
pretendem representar, objectivos, estratégias de actuação,
organização interna, âmbito
territorial entre outros aspectos.
Como organizações políticas, o
objectivo central é sempre, ou
quase sempre, a conquista do
poder ou influenciá-lo quando
as bases sociais de apoio não
permitem victórias eleitorais.
Em países com história de
partidos únicos, por razões das
lutas de libertação nacional e
outras, perduraram por muito
tempo, países com partidos únicos. Em processos recentes de
democratização, estes partidos,
regra geral, mantiveram o poder
de Estado de forma hegemónica ou por maiorias absolutas.
Nestas circunstâncias, vários elementos caracterizam
essas supostas democracias.
Destacam-se alguns desses
elementos. (1) partidarização
do Estado manifestado pelo
controlo politico; (2) subordinação e existências de mecanismos de prestação de contas
dos órgãos governamentais às
hierarquias partidárias correspondentes; (3) delimitações
difusas entre os poderes legislativo, executivo e judicial; (4)
controlo das forças de defesa e
segurança; (5) nomeações e carreiras profissionais fortemente
influenciadas pela militância
partidária; e, (6) forte presença,
intervenção e influencia da política na economia subordinando-a ao interesses políticos e de
defesa e reprodução do poder.
Quando estes elementos estão presentes, existem fortes
possibilidades de se verificarem

os seguintes fenómenos: (1)
assumpção que o partido único
ou hegemónico é o exclusivo
representante do povo e seu defensor; (2) utilização de métodos autoritários, abuso do poder
e imposição de um fictício pensamento único com consequente
controlo dos órgãos de informação e, se necessário, por medidas violentas, incluindo não
respeito pelos direitos humanos e assassinatos políticos; (3)
instrumentalização do Estado
como burocracia de concessões
de licenciamentos de negócios
(recursos naturais, empresas,
etc.), com formação de grupos
de interesses económicos promiscuídos com a política e os
políticos, sendo a distribuição
da riqueza mais ou menos concentrada, mas sempre fundamentalmente em função das hierarquias partidárias/militares;
(4) corrupção que, no tempo,
se generaliza e se torna endémica nas burocracias do poder
e mesmo na sociedade através
da não observância de valores
éticos e de convivência social,
(5) isolamento da política e dos
políticos dos cidadãos, dos interesses nacionais e do desenvolvimento económico socialmente crescentemente equitativo.
Estes elementos aprofundam-se e generalizam-se com o tempo de posse do poder. Há partidos e presidentes que detêm
o poder durante décadas, seja
através da força militar ou eleições viciadas. Quando assim é,
o sistema político fica desacreditado perante crescente percentagem da população e internacionalmente. Estes regimes
têm gerado golpes militares e/
ou palacianos e lutas intestinas
ferozes entre grupos de interesses no seio dos partidos. Os
modelos de crescimento geram
quase sempre a concentração
da riqueza, aumento da pobreza, exclusão social e desigualdades territoriais que podem
provocar instabilidade social,
política, militar e movimentos
fraccionistas/separatistas
nacionais. Nestes contextos, para
suster a instabilidade, aplicam-se políticas económicas populistas e de curto prazo, como

por exemplo subsídios ao consumo, beneficiando sobretudo
os citadinos pobres e, a outro
nível, a atribuição de benesses
e mordomias às elites e ao funcionalismo público. No meio
rural, o partido-Estado instrumentaliza as autoridades locais
(lideres comunitários), como
extensões do poder, colocando-os entre a “espada e a parede”
em situações de conflito e de
não convergência entre os interesses do Estado e suas elites
e os interesses das comunidades. Distribuem-se recursos de
alocação local beneficiando as
elites e o poder local que asseguram as alianças de baixa intensidade e de custo financeiro
e económico baixos como forma de garantir o voto eleitoral.
Estes regimes preocupam-se
muito em camuflar a sua imagem no exterior. Adoptam medidas que “embelezam” as estatísticas no cômputo de alguns
indicadores
internacionais,
como por exemplo, nas áreas de
educação e saúde, no empoderamento da mulher, em algumas
medidas sociais e, se necessário,
manipulam-se estatísticas e promovem-se reacções dos propagandistas do regime contestando as formas de cálculos desses
indicadores internacionais. Organizam-se eventos desportivos
e culturais internacionais com
fracos resultados competitivos
e cujas infraestruturas de elevado custo ficam posteriormente
subutilizadas ou abandonadas e
em ruínas. Arquitectam-se máquinas sofisticadas e por vezes
tenebrosas de propaganda política e de marketing enganador.
Feito o enquadramento acima, não é difícil induzir que os
partidos políticos (e por vezes
utilizando a força militar) gladiam-se pelo poder e pela usurpação da riqueza, não representam nem o interesse nacional
nem a grande maioria dos cidadãos. Para agravar o referido, a
evolução e o desenvolvimento
conduz a uma crescente estratificação/segmentação política
e social das sociedades, com
interesses muito diferentes e
nem sempre convergentes, fe-

nómeno ao qual, os partidos
políticos raramente conseguem
ajustar-se a essas realidades devido, principalmente, às amarras dos interesses de grupos e
respectivas alianças políticas,
económicas e étnicas/regionais,
por enraizamentos político-ideológicos, por compromissos de
diversas naturezas (incluindo
de sangue) e por alianças com
forças externas. Os militantes
marginalizados ou auto excluídos por razões diversas, regra
geral, conhecendo os métodos
reactivos dos seus partidos para
estes casos, optam geralmente
pelo silêncio comprometido ou,
quando muito, por se transformar em vozes críticas para dentro das suas agremiações quase
sempre em tempos de oportunidade obedientes aos jogos
de forças internas. Em alguns
casos, existem cisões no seio
dos partidos, principalmente
quando se perdem eleições e,
consequentemente, o controlo
do Estado enquanto executivo e alocador de recursos e de
negócios. Este fenómeno acontece de forma semelhante no
seio das facções partidárias.
Se o leitor aceitar que, nestes
contextos, os partidos políticos e o respectivo instrumento
executivo (o Estado) e se ainda
concordar que os mercados não
são amigos dos grupos sociais
pobres e das lógicas de uma
economia nacional no quadro
da crescente globalização do
domínio político, económicos
e, se necessário, militar de algumas nações ou organizações internacionais, então os cidadãos
sentir-se-ão afastados da vida
política, instrumentalizados, excluídos económica e socialmente e sem representatividade nas
instâncias do poder. A alternativa surge com as organizações
da sociedade civil, a mobilização popular, as lutas reivindicativas e os movimentos sociais.
Questiona-se cada vez mais o
sistema democrático assente
em partidos que se burocratizam, desligam-se dos cidadãos
e dos interesses nacionais. Em
muitos contextos, os interesses
partidários e as lutas pelo poder
e o domínio dos negócios estão

acima dos riscos de guerras,
genocídios, pobreza e a manutenção de estados falhados.
É necessário reduzir os espaços de poder da democracia
representativa e dar lugar crescente aos cidadãos organizados,
informados e formados e com
capacidade reivindicativa. Impõe-se o controlo democrático
do sistema político e dos políticos. Nas democracias avançadas cada vez mais a voz dos povos e de grupos de cidadãos têm
maior peso em decisões fundamentais e como grupos de pressão e de mudanças de regime.
Este artigo tentou sintetizar
muitas realidades em vários
continentes ao longo de décadas. Golpes de Estado, guerras
civis, movimentos terroristas,
golpes palacianos, regimes
ditatoriais, assassinatos políticos, redução dos direitos e
liberdades dos cidadãos, corrupção, entre outros aspectos.
Pobreza, enriquecimento das
elites políticas, crescimento
de economias extractivas e de
rendas, aprofundamento da
natureza subdesenvolvida das
economias, baixa competitividade, dependência externa,
etc. E no caso de Moçambique?
Sugiro ao leitor que, se for
necessário, releia o texto acima e faça a sua própria análise sobre o que se passou nos
últimos anos em Moçambique.
Da minha parte apenas refiro
que espero que Filipe Nyussi
e a nova governação alterem
radicalmente o percurso dos
últimos anos. Será possível independentemente das vontades?
Não sendo religioso, é motivo
para dizer que oxalá que Deus
ou os deuses queiram. Entretanto o tempo está passando e
os discursos redondos não chegam. As expectativas são altas
mas caso não se verifiquem,
as reacções também o serão.
Uma vez mais, a sociedade civil e as suas organizações
têm-se revelados maduras, patrióticas e construtivas, mesmo quando críticas. Afinal
não eram apóstolos da desgraça. Existiram e existem
sim, os fazedores da desgraça.
de Moçambique
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Nacional
Mediadores dizem que falta vontade política
para se ultrapassar a crise política

Bernardo Álvaro
O grupo de mediadores nacionais nas negociações políticas
entre o Governo e a Renamo, na
segunda-feira, a acusar as duas
partes de falta de vontade política para se chegar a um consenso
e ultrapassar a crise política que
se arrasta há mais de dois anos.
Em conferência de imprensa
no final da 102.a ronda de negociações, o Bispo Emérito da
Diocese dos Libombos, Dom
Dinis Sengulane, disse que, ao
contrário do que esperavam,
que o diálogo se transformasse
numa conduta normal de cidadãos, “ainda hoje gostaríamos
de reiterar que sentimos um desconforto pela falta de avanço”.
“Estamos convencidos de
que não há motivos para não
se ter avançado no diálogo,
porque, nos dois pontos da
agenda, nomeadamente, as
questões militares e a despartidarização da Função Pública,
entendemos nós que há informação suficiente para se poder
avançar, informação essa que
ambos os lados deviam fornecer”, disse Dinis Sengulane.
Segundo as suas palavras:

“Infelizmente isso não aconteceu até agora, por um lado por
motivos que nós não podemos
decifrar, porque não conhecemos, mas, por outro, porque há
uma certa interferência na agenda, com questões que não têm
nada a ver com a agenda do dia”.
Os mediadores declararam
que gostariam de reafirmar que
os dois lados têm o mandato
do povo e dos respectivos líderes para poderem entender-se.
“Não há razões para, no fim
de cada sessão, aparecermos
a dizer que não há consenso, porque há condições, sim,
suficientes para se chegar a
consenso e avançar muito rapidamente”, declarou aquele
porta-voz dos mediadores nacionais, que lamentou que não
tenha sido levado em conta, até
agora, tudo quanto foi apresentando às partes, pelo seu grupo,
sobre a lentidão do processo.
Impasse prevalece
Entretanto, a 102.a ronda voltou a terminar sem consenso.
Segundo o ministro da Agricultura, José Pacheco, a Renamo manteve-se imutável

nas suas posições referentes
à partilha de postos de comando e de chefia nas Forças Armadas como condição.
“Mais uma vez, a Renamo
mantém-se imutável a impor condições prévias à volta de acções que não constam
no Acordo e que interferem
nas acções nas nossas Forças
Armadas”, disse o ministro.
Sobre a despartidarização
da Função Pública, o ministro
José Pacheco afirmou que as
partes não conseguiram chegar
a consenso sobre um acordo de
princípios, porque a Renamo
continuou a colocar impedimentos à prestação de serviços
de empresas cujos proprietários, accionistas e sócios sejam gestores públicos, no Es-

tado e nas empresas públicas.
“Nós explicámos à Renamo
que um gestor público e de
empresas participadas pelo Estado deve ser, sim, impedido
de tomar decisões em matérias
onde possamos estar em presença de conflito de interesses. A sua empresa não poder
ser prejudicada porque ele é
dirigente do Estado”, disse o
negociador-chefe do Governo.
Por sua vez, o chefe da delegação da Renamo, o deputado
Saimone Macuiana, reafirmou
que o seu partido quer ver os
militares oriundos das suas fileiras serem integrados nos
postos de comando e chefia das
FADM. Assegurou que, para
o efeito, a lista dos oficiais foi
entregue ao presidente da Repú-

blica, Filipe Nyusi, pelo mandatário do presidente da Renamo, o general Ossufo Momade.
Segundo Saimone Macuiana,
para além da lista, o documento traz a proposta da matriz de
como a Renamo pretende ver
as FADM organizadas. Macuiana afirmou também que
o Governo devia dar a conhecer as posições que não pode
ceder e as que pode ceder
para os homens da Renamo.
Sobre a despartidarização do
aparelho de Estado, Saimone
Macuiana disse que a proposta apresentada pela Renamo, e
que deve fazer parte da alínea
b) da Declaração de Princípios
estabelece: “As empresas [que
são] propriedade ou participadas pelos titulares, membros ou
gestores da administração pública, directa ou indirectamente,
pelos seus familiares (esposas
e filhos) não podem participar
em concursos públicos do Estado para fornecimento de bens e
serviços a órgãos por si dirigidos ou tutelados, salvo em condições em que outra empresa
não exista para o efeito”. O Governo não aceita esta proposta.
de Moçambique
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Nacional
Inhambane

Trabalhadores moçambicanos da “Sasol”
dão ultimato aos sul-africanos para
abandonarem o país
A empresa esteve encerrada durante a quinta-feira passada. O governador de Inhambane,
Agostinho Trinta, foi tentar apelar à calma, mas foi ignorado. Sul-africanos não foram
trabalhar e alguns começaram a regressar à África do Sul com medo de retaliação.
O que se temia que acontecesse já começou a acontecer. Os
trabalhadores moçambicanos
que estão na refinaria petroquímica “Sasol”, em Inhambane,
exigiram na passada quinta-feira, a saída da empresa de
todos os trabalhadores sul-africanos, e que regressem ao
seu país nas próximas 24 horas.
“Os nossos irmãos estão a ser
mortos como animais na África do Sul, e nós aqui tratamos
bem os sul-africanos. Exigimos que todos os sul-africanos
abandonem a empresa e voltem para a África do Sul”, esta
é uma das mensagens que foi
posta a circular em Inhambane.
Na passada quinta-feira, empunhando fotos de moçambicanos e de outros estrangeiros

queimados vivos, ou com golpes de catanas, os trabalhadores da “Sasol” paralisaram
a empresa, exigindo justiça
e o regresso de todos os sul-africanos à sua terra natal.
Os sul-africanos, por sua
vez, com medo de retaliação,
não compareceram nos seus
postos de trabalhos. Muitos já abandonaram o país.
A direcção da empresa comunicou ao Governo local o
ambiente de tensão que se vive

na empresa, e o governador de
Inhambane deslocou-se ao local, testemunhou o ambiente
de indignação e viu as fotos
de moçambicanos queimados
vivos. O governador tentou
apelar à calma, mas foi ignorado. Pediu para que não se
responda com violência à xenofobia, apelando aos trabalhadores para que deixassem
os dois Governos tratarem do
assunto. Ninguém deu ouvidos
a Agostinho Trinta. Quando di-

zia “Viva Moçambique”, mais
de metade dos trabalhadores
não respondia. Alguns choravam com as fotos nas mãos.
A direcção da empresa apelou
aos trabalhadores moçambicanos e também aos trabalhadores
sul-africanos para manterem
a calma, mas tudo indica que
os trabalhadores sul-africanos
não confiam no diálogo de
quinta-feira, e já começaram a
abandonar o país. (Redacção)
de Moçambique
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Nacional
Por temer retaliação xenófoba

Trabalhadores sul-africanos das
minas abandonam Tete
“VALE” ficou paralisada na quinta-feira
temos tido um voo por dia, de
segunda a sexta-feira. Mas hoje
recebemos um voo extra. Tenho a informação de que amanhã vamos receber dois a três
voos, por causa desta situação
de emergência. Somos a única
operadora aqui em Tete, para
ligar a África do Sul a Tete”,
explicou um gestor da empresa ao “Canal de Moçambique”.
“VALE” paralisada
Com o cenário a tornar-se
preocupante, e a agitação que
se registou na mina de carvão
da “VALE” onde estes sul-africanos trabalham, vários
trabalhadores, por solidariedade com os seus colegas e até
amigos, recusaram-se a entrar
na mina e trabalharem. As operações foram suspensas durante todo o dia de quinta-feira.
Trabalhadores moçambicanos prometem não retaliar

José Pantie, em Tete
Vários trabalhadores de nacionalidade sul-africana que
trabalham em vários projectos
mineiros do carvão em Tete, começaram a abandonar esta província, temendo alguma retaliação por parte dos trabalhadores
moçambicanos. O caso mais
visível foi a empresa “Kentz
Engineering”, que é responsável pela montagem e manutenção das máquinas de transporte
e processamento do carvão.
Segundo uma fonte da Inspec-

ção do Trabalho, encontram-se a trabalhar nesta empresa
mais de dois mil sul-africanos.
Na passada quinta-feira, a direcção da “Kentz”, por motivos
de segurança e por temer o pior,
havia pedido protecção policial
nas suas instalações e em vários acampamentos onde vivem
os trabalhadores sul-africanos.
O pedido foi aceite pela Polícia da República de Moçambique, que guarneceu o acampamento com um efectivo da
Unidade de Intervenção Rápida.
Mas os comentários sobre xeno-

fobia e sobre os trabalhadores
sul-africanos tomaram conta da
empresa e instalou-se o pânico.
Na quinta-feira, a empresa
paralisou as actividades e fretou dois aviões Boeig-730-7,
para evacuarem o pessoal todo
para a República da África do
Sul, concretamente com destino a Joanesburgo. O primeiro
voo partiu de Tete às 9h20m,
transportando 235 trabalhadores. A segunda aeronave
partiu de Tete às 16h45m,
transportando 198 trabalhadores, com o mesmo destino.

A PRM teve que mobilizar várias viaturas e efectivos e fazer colunas desde o
acampamento da “Kentz” até
ao aeroporto de Chingodzi.
Airlink põe à disposição mais
dois voos
A empresa sul-africana de
transporte aéreo garantiu mais
dois aviões Boeing, hoje, sexta-feira, para que todas as empresas com trabalhadores sul-africanos, se quiserem, possam
evacuá-los.
“Normalmente

“A nossa cultura não é a
violência. Respeitamos a vida
humana. Maltratar os sul-africanos aqui não resolve o
problema”, afirma Armindo
Tomás, trabalhador da “Kentz”.
Consequências económicas
para os hotéis e os
restaurantes
Com a saída de Tete de vários
empresários, as consequências
económicas para as empresas
de hotelaria e de restauração
estão à vista. Restaurantes e hotéis frequentados por estrangeiros em Tete estiveram vazios.
de Moçambique
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Imprensa internacional diz que membros
do Governo sul-africano apoiam
a xenofobia
A onda de xenofobia na
África de Sul está a ser noticiada em todo o mundo. A
imprensa mundial parece estar de acordo numa posição:
o Governo pouco faz para
erradicar o discurso contra
os estrangeiros. A imprensa mundial acusa os próprios
membros do Governo de fazerem discursos que dão azo
ao ódio contra os estrangeiros.
A actualização da situação
feita na quinta-feira pelo jornal
sul-africano “Mail&Guardian”
com a ajuda da agência norte-americana Bloomberg e da
agência francesa AFP, refere
que, apesar do apelo à calma
e ao fim da violência feito na
quinta-feira pelo Presidente da
República sul-africano, Jacob
Zuma, “há um sentimento crescente de que o Governo sul-africano e o presidente Zuma
estão a ser lentos e passivos, e
a reputação da África do Sul
já está muito danificada”, refere a imprensa internacional.
Mas as declarações do rei

Goodwill Zwelithini e as de
Edward Zuma, filho de Jacob
Zuma, não foram as primei-

ras. A incitação ao ódio contra
estrangeiros e para esta nova
vaga de ataques xenófobos

Parlamento Juvenil propõe suspensão
do fornecimento de energia e gás à
Africa do Sul até que se retractem
O Parlamento Juvenil, uma
agremiação moçambicana de
advocacia dos direitos e deveres da juventude em Moçambique, propõe que o Governo
moçambicano suspenda o fornecimento de energia eléctrica e de gás a África do Sul até
que o Governo sul-africano venha retractar-se publicamente.
“Com a vergonha xenófoba que nos chega da África do
Sul, o Parlamento Juvenil é da
posição que se devia interromper o fornecimento de energia
e gás à África do Sul até Jacob Zuma vir a Moçambique
retractar-se”, anunciou o Parlamento Juvenil na sua página no Facebook. (Redacção)
de Moçambique

já tinha sido feita em Janeiro
pela ministra dos Pequenos
Negócios. Segundo a AFP e a
Bloomberg, citadas pelo “Mail
& Guardian”, em Janeiro último uma onda de ataques a
estrangeiros tomou conta de
Johannesburg, e, na altura, a
ministra dos Pequenos Negócios disse à imprensa que
“os proprietários das lojas
estrangeiras na África do Sul
devem partilhar os seus segredos comerciais com as pessoas
nas cidades em que desenvolvem as suas actividades, para
evitarem ser violentados”.
Segundo o “Mail & Guardian”, nenhum dirigente do
Governo sul-africano nem
do ANC, partido no poder na
África do Sul, veio a público
condenar as declarações da
ministra, e o seu discurso era
indicador de que há sectores
do Governo sul-africano que
optam por ignorar a questão,
e três meses após os episódios de Janeiro nada foi feito para pôr fim ao problema.
Seis mortos é a última actualização feita pela Polícia
sul-africana, desde que a violência deflagrou na semana passada nos arredores de

Durban. A situação tem sido
caracterizada por assassinatos e por torturas com catanas facas, paus e pedras. As
fotos que estão a circular na
internet e a chocar o mundo
espelham uma brutalidade colossal e a ausência dos valores
mais básicos de humanismo
por parte dos sul-africanos.
Na quinta-feira, cerca de
4.000 pessoas marcharam
nas ruas de Durban, clamando “Abaixo a xenofobia” e
“África Unida”. A marcha
teve a participação de moradores, estudantes, líderes religiosos e dirigentes políticos
locais. Calcula-se que mais
de 1400 estrangeiros tenham
abandonado as suas casas, e
estão a ser alojados em campos criados pelo Governo, mas
em condições deploráveis.
O Governo moçambicano
enviou autocarros para evacuar 100 moçambicanos. Alguns moçambicanos de boa
vontade e corajosos estão
a desafiar a violência, indo
aos subúrbios buscar os seus
conterrâneos para os centros
de acolhimento. (Redacção)
de Moçambique
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Fundo Soberano Paga US $100 Milhões
a Empresa Fantasma
Rafael Marques de Morais
A 22 de Janeiro passado, o Fundo Soberano de Angola procedeu
a uma transferência de 9 948 750
000 de kwanzas (equivalente na
altura a cerca de US $100 milhões)
à empresa Kijinga S.A. Trata-se
de uma empresa-fantasma que
serve para dar cobertura à transacções obscuras com o Banco
Kwanza Invest (BKI), criado por
José Filomeno dos Santos, actual
presidente do Fundo Soberano e
filho do presidente da República.
Estranhamente, a Kijinga S.A.
partilha escritório com o BKI, na
Avenida Comandante Jika, n.º
150, junto à Maternidade de Luanda. Esse endereço tem apenas
uma porta e, à entrada, uma estreita antessala, onde se encontra
a recepcionista e duas cadeiras
para visitantes, numa dais quais
se senta regularmente o segurança interno, para além do guarda
que está à porta da entrada. O
edifício térreo, todo envidraçado
e fumado, não permite qualquer
visualização do seu interior. A partir da antessala vê-se apenas uma
porta que dá para o interior do
banco e da empresa Kijinga S.A.
Segundo documentos obtidos
por Maka Angola, o Fundo Soberano procedeu à transacção acima
mencionada através da sua conta
no Banco de Poupança e Crédito, com conhecimento do Banco
Nacional de Angola, para a conta
número A006 0057 0000 0014
0104 0012 4, pertencente à Kijinga S.A. e domiciliada no BKI.
A transacção especifica apenas que se trata do pagamento
de uma nota de cobrança, datada de 13 de Janeiro de 2015.
Um documento oficial Administração Geral Tributária do Ministério das Finanças, em posse
de Maka Angola e datado de 5
de Fevereiro de 2015, revela que
a Kijinga S.A. não tem ao seu
serviço um funcionário sequer.
Como pode uma empresa sem
qualquer funcionário declarado
prestar serviços ao Fundo Soberano no valor de quase US
$100 milhões? Eis a questão.
O que é a Kijinga S.A.?
A Kijinga S.A. foi constituída
a 4 de Dezembro de 2012, tendo
como accionistas formais Pascoa-

O escritório do BKI alberga também a empresa-fantasma Kijinga S.A.
lina Natacha Daniel Sambo, Sendji Alexandre Vieira Dias, Mário
Augusto dos Santos Mangueira,
Cira Cláudia Ferreira Custódio
Medrôa e Djanir de Nazaré Ferreira da Conceição (ora Junqueira).
Maka Angola procedeu a
uma breve investigação sobre
os constituintes da empresa.
No seu perfil profissional,
Pascoalina Sambo apresenta-se como subdirectora do Gabinete Jurídico do Banco Kwanza Invest, desde Julho de 2012.
Por sua vez, Cira Cláudia Ferreira Custódio Medrôa é funcionária do Banco Kwanza Invest desde
Outubro de 2012. Segundo o seu
perfil público, iniciou funções no
banco como secretária executiva e
supervisora de recepcionistas, e actualmente é oficial de compliance.
Djanir de Nazaré Ferreira da
Conceição (ora Junqueira), também trabalhava no BKI, por
altura da criação da empresa.
Mário Augusto dos Santos Mangueira é, desde 2012,
gestor no Fundo Activo de
Capital de Risco (FACRA).
O FACRA foi criado por José
Eduardo dos Santos, com fundos
públicos, através do Decreto Pre-

sidencial n.º 108/12, para o apoio a
micro, pequenas e médias empresas. No entanto, a gestão privada e
exclusivados fundos do FACRA é
feita pelo BKI. O sócio maioritário nominal do banco, com 85 por
cento do capital, Jean-Claude Bastos de Morais, é um dos três membros do Conselho de Supervisão
do FACRA, a sua entidade máxima. A comissão de investimentos
do fundo é presidida por Marcel
Kruse, administrador do BKI.
Em 2013, o BKI detinha já,
como depósitos do FACRA, o
montante de 6,7 mil milhões de
kwanzas (US $70.5 milhões, na
altura), segundo o seu relatório
de contas referente a esse ano.
Em Janeiro passado, o FACRA
anunciou ter disponíveis US
$240 milhões para apoio às micro, pequenas e médias empresas.
O único indivíduo da lista que
não tem, aparentemente, quaisquer ligações institucionais ao
BKI ou aos seus sócios e gestores é Sendji Alexandre Vieira
Dias, quadro da empresa nacional de diamantes, a Endiama.
Contactado por Maka Angola,
Mário Augusto dos Santos Mangueira recusou ter tido qualquer

relação com o Banco Kwanza ou
com a Kijinga S.A. “É muito estranho que o senhor esteja a ligar
para mim para fazer essa pergunta”, afirmou. Prometeu organizar
um encontro, em função da sua
agenda, para discutir o assunto; todavia, passado um mês, não encontrou disponibilidade para o efeito.
Entretanto, Pascoalina Natacha Daniel Sambo explicou ao
Maka Angola que “passámos
[accionistas nominais] as acções
para o Banco Kwanza logo na
constituição da empresa”. Sobre outras questões relacionadas
com a actividade da empresa e
a permanência dos nomes dos
testas-de-ferro como accionistas,
Pascoalina Sambo remeteu-as
para o proprietário da empresa.
“As questões têm de ser colocadas ao Banco Kwanza”, disse.

ria, a compra, venda e locação de
bens móveis ou imóveis, o comércio geral por grosso ou a retalho,
incluindo importação e exportação, e, em geral, o exercício, directa ou indirectamente, de quaisquer
actividades de natureza comercial
ou industrial permitidas por lei.”
É parte ainda do objecto social da empresa a capacidade de:
“adquirir e alienar participações em sociedades, de direito
nacional ou estrangeiro, com o
objecto igual ou diferente do seu,
bem como associar-se com outras
pessoas jurídicas para, nomeadamente, constituir novas sociedades, agrupamentos de empresas,
consórcios, conta em participação
e associações em participação.

A Kijinga tem como objecto
social:
“a prestação de serviços de gestão e apoio às empresas, a realização e desenvolvimento em todas as
suas vertentes de estudos e projectos de qualquer natureza, incluindo projectos agrícolas e projectos
industriais, a promoção imobiliá-

Questionado sobre a transferência, o presidente do Fundo Soberano de Angola, José Filomeno dos
Santos, prestou a seguinte informação, ao Maka Angola, via e-mail.
“O Fundo Soberano de Angola realizou o capital próprio
de 9.950.750.000,00 Kwanzas
num veículo comercial que está

A reacção do Fundo e o
silêncio do BKI
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focado para a criação de incubadoras de micro-negócios para
os empresários angolanos. Esta
iniciativa representa o primeiro
projecto de integração social no
país realizado como um empreendimento comercial sustentável”.
“O FSDEA agendou o anúncio
público deste investimento para os
próximos dias, em conjunto com
outros cinco fundos de investimento recém-certificados que visam o
desenvolvimento económico e social em Angola e em toda a África Subsaariana. Convidamo-lo a
referir este anúncio eminente para
informações adicionais”, acrescentou José Filomeno dos Santos.
Maka Angola deslocou-se ao
Banco Kwanza para contactar a
direcção desta instituição, com
vista a recolher os devidos esclarecimentos, mas sem sucesso. Um
pedido para falar com o gabinete
jurídico resultou na resposta reiterada de um funcionário, que se
identificou como Paulo Ngunza,
de que “o banco não tem área
jurídica”. Tentativas, por via telefónica e por e-mail, para obter
a versão oficial do banco também redundaram em fracasso.
Ver fantasmas na lavandaria
Um jurista com responsabilidades no aparelho do Estado, e que
prefere o anonimato, teceu um
comentário acerca da inexistência
de trabalhadores declarados por
parte da Kijinga S.A. “Se a empresa não tem trabalhadores, não
existe. Mesmo que se encontrasse
na fase embrionária de criação,
ainda assim teria de ter um número de representantes legalmente estabelecido, de acordo com o
tipo e a natureza da empresa.”.
Entretanto, um especialista internacional em assuntos de
branqueamento de capitais, e
profundo conhecedor do sistema

bancário angolano, “há claramente algo escondido na relação entre o Fundo Soberano, a Kijinga
S.A. e o Banco Kwanza Invest”.
“Não se mistura a actividade bancária com outro tipo de
negócios, na mesma sede. Isso
é algo obscuro, que viola os
padrões internacionais de actividade bancária adoptados por
Angola e que devem ser respeitados”, afirmou o jurista, quando
contactado por Maka Angola.
De acordo com o mesmo especialista, “o sector bancário é
extremamente regulado. Há a
probabilidade de pessoas à volta
do filho do presidente, que é uma
Pessoa Politicamente Exposta,
estarem a realizar actividades de
branqueamento de capitais através do BKI. Deve haver uma investigação séria sobre o assunto”.
A Lei do Combate ao Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo define como
“pessoas politicamente expostas”
todos os “singulares que desempenham, ou desempenharam até há
um ano, cargos de natureza política ou pública, bem como os membros próximos da sua família e
pessoas que reconhecidamente tenham com elas estreitas relações de
natureza societária ou comercial”.
O obscuro Banco Kwanza
Invest
Em Junho de 2012, José Filomeno dos Santos renunciou
formalmente ao cargo de administrador do BKI, do qual era o
sócio maioritário, detendo 45,33
por cento das acções. Anunciou
também a intenção de vender
as referidas acções, de modo a
evitar conflitos de interesse com
a sua função de administrador
do Fundo Soberano de Angola.
Essas acções foram transferidas para a titularidade do cidadão

suíço-angolano Jean-Claude Bastos de Morais, que inicialmente
detinha 39,67 por cento do BKI.
Bastos de Morais passou então a
ter em seu nome, formalmente, 85
por cento das acções do banco. No
entanto, os relatórios e contas de
2012 e 2013 do BKI não fazem
qualquer menção à transacção.
Para além da sua conotação
com o filho do presidente, o
banco destaca-se pela soberba
de Jean-Claude Bastos de Morais, o mentor e sócio em grande
parte dos negócios de Zenú, e
pela sua falta de transparência.
Sobre si próprio, Jean-Claude
Bastos de Morais afirmara, em
2012, a um jornal suíço: “Sou uma
máquina de ideias”. Ao Handelszeitung, revelara que tinha sido
sua a ideia de criação do FACRA,
e que o ministro da Economia,
Abraão Gourgel, servira de veículo para a sua implementação.
É o mesmo Abraão Gourgel que,
na altura em que desempenhava as funções de governador do
Banco Nacional de Angola, encaminhou para o BKI contratos
de gestão de centenas de milhões
de dólares de fundos públicos.
Incontinente,
Jean-Claude
Bastos de Morais, afirmou ao
jornal suíço ter sido ele também
o “cérebro” da ideia de criação
do Fundo Soberano de Angola.
Desavindos
na
informação ao público, o administrador executivo do BKI, Marcel Kruse, disse à Deutsche
Welle, em 2013, que o BKI se
candidatara à gestão do FACRA.
“Somos um entre 23 bancos,
mas os únicos especializados em
investment banking [banca de
investimento]. O nosso cliente,
o Estado angolano, é da opinião
que todos os outros bancos teriam
conflitos de interesses e que nós
seríamos os melhor posicionados
para prestar esse serviço”, enfa-

José Filomeno dos Santos “Zenú”, durante uma exibição de artes plásticas em Luanda

tizou, na altura, Marcel Kruse.
Apesar de o banco obter centenas de milhões de dólares em
fundos do Estado angolano, a
sua gestão levanta muitas questões sobre a idoneidade dos
seus proprietários e gestores.
Para a auditoria de 2011 e 2012,
as primeiras a serem do domínio
público desde o seu estabelecimento em 2008, a A. Paredes e
Associados – Angola, Auditores
e Consultores Lda., informou
a administração do banco que:
“até à data deste relatório, não
obtivemos respostas para um número significativo de pedidos de
confirmação de saldos, transacções e outras informações, solicitados a várias entidades, nem nos
foi possível efectuar procedimentos alternativos eficazes no que
se refere aos saldos devedores e
credores registados nas rubricas
“Outros valores”, “Depósitos” e
“Outras obrigações”, de acordo
com o seguinte detalhe (saldos
devedores / (saldos credores)”.
A escassez de informação sobre
o BKI levou este portal a rever, com
o apoio de peritos, o último relatório e contas da instituição, datado
de 2013, para ajudar os leitores a
compreender a natureza e a gestão
do banco. O BKI teve, em 2013,
um resultado negativo de US $225
milhões, que transformou, sem
explicação plausível, em resultado positivo de US $283 milhões.
Ressalta, à partida, a falta de
informação no relatório. Tanto
o balanço como a demonstração de resultados remetem para
notas explicativas que, por sua
vez, pouco ou nada esclarecem.
Não há qualquer informação
acerca da estrutura organizativa
do banco, quais as suas áreas de
negócio ou quem são as pessoas
que ocupam os lugares-chave da
instituição – e tudo isto é informação obrigatória, de acordo com a
lei angolana. O balanço do banco
triplica, do lado do activo, através de “aplicações de liquidez”,
e, do lado do passivo, através de
“outras captações”, sem qualquer
explicação sobre o que sejam
estas outras captações. Intui-se
apenas que não são depósitos,
capital, dívida sénior ou dívida
subordinada, dado que estas têm
rubricas específicas imutáveis.
O banco apresenta resultados
negativos que são em resultado
líquido positivo e reflectido no balanço. No entanto, não se explica
o que são estes “encargos sobre
o resultado corrente”. Seria fundamental explicar como se transformou um resultado negativo de
US $225 milhões (linha XIX das
Demonstrações Financeiras) num

resultado positivo de US $283 milhões (linha XX das Demonstrações Financeiras). A página 14 do
referido relatório apresenta umas
notas sobre US $247 milhões, de
“credores por aquisição de bens
e direitos”. Dada a sua materialidade, deveria, no mínimo ser
melhor explicado do que se trata.
Os administradores executivos
do BKI, Jean-Claude Bastos de
Morais (sócio maioritário nominal) e Marcel Kruse, estão cadastrados na Suíça por gestão criminosa. Ambos foram condenados a
13 de Julho de 2011, no Cantão de
Zug, por “reincidência em actos
de gestão criminosa qualificada”.
A soberania do Fundo
No ano passado, o presidente do
Fundo Soberano, José Filomeno
dos Santos, negou publicamente
que a instituição por si dirigida tivesse quaisquer relações de negócio com o Banco Kwanza Invest.
Para além dotação inicial de US $5
biliões, com o seu estabelecimento formal em 2012, o fundo recebe o equivalente a 100,000 barris
de petróleo por dia, conforme o
Decreto Presidencial n.º 48/11.
Dos Santos teve de explicar
também a escolha do Quantum
Global Investment Management
(QGIM) para a gestão de US
$3 biliões do Fundo Soberano.
Segundo o website do QGIM,
o seu fundador e presidente é
nada mais nada menos do que
Jean-Claude Bastos de Morais.
Essa pequena firma, baseada na Suíça e sem credibilidade
quer a nível local quer internacional, ganhou a confiança de
Zenú, porque, ora vejam, foi bem-sucedida na gestão de fundos
do Banco Nacional de Angola.
A relação de amizade e negócios entre José Filomeno dos
Santos e Jean-Claude Bastos de
Morais teve um grande impulso
em 2007, com a criação de várias
empresas por ambos, associados
a Mirco de Jesus Martins, enteado do vice-presidente Manuel
Vicente e seu testa-de-ferro em
vários negócios. Entre Junho e
Outubro de 2007, formaram cinco
empresas, nomeadamente a Augra
S.A., a Benfin S.A., a Benguela
Development S.A., a Calfisa S.A.
e a Sociedade de Urbanização da
Graça S.A. Todas essas empresas
foram criadas para intervenção
na província de Benguela, sobretudo, no sector da construção
civil, comércio, importação e exportação e outras “actividades de
natureza comercial ou industrial
desde que permitidas por lei”.
de Moçambique
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Filho de Jacob Zuma recusa-se a
pedir desculpas
E diz que Governo sul-africano não deve gastar dinheiro para acomodar vítimas de xenofobia.
Matias Guente com
Mail&Guardian e News24
Edward Zuma (filho do presidente sul-africano), um dos principais promotores do discurso
contra os estrangeiros, que degenerou na onda de xenofobia que
já causou cinco mortos na cidade
de Durban, não se mostra arrependido do seu discurso, mesmo
com as consequências brutais
que estão à vista de todos. Longe disso, Eduardo Zuma diz que
os estrangeiros devem mesmo
abandonar a África do Sul e regressar aos seus países de origem.
Edward Zuma, que está a ser
investigado pela Comissão de
Direitos Humanos da África do
Sul por proferir discursos xenófobos, não mostra sinais de
arrependimento das suas declarações, que degeneraram em
assassinatos de estrangeiros.
Em entrevista ao canal sul-africano “News24”, o filho do
Presidente da República sul-africano disse: “Eu não vou parar de
dizer a verdade. O Governo deve
parar de fugir de abordar esta
questão. Estas pessoas devem
voltar para as suas comunidades, e não teríamos desperdiçado dinheiro dos contribuintes”
[acomodando-os em campos].
Enquanto isso, os estrangeiros
têm-se armado, em antecipação
contra novos ataques. Durante
a noite de terça-feira não foram
registados quaisquer ataques.
A Fundação sul-africana “Gift
of the Givers” abriu um campo
de refugiados fora de Durban,
para acomodar os estrangeiros que fugiram da violência.
A marcha que decorreu na
passada quinta-feira já está a ser
questionada e conotada como
“saída política”. Um comunicado
da organização “Movimento dos
Sem Terra” acusa a Polícia de ter
reprimido uma marcha antixenófoba realizada em 8 de abril. O
grupo questiona agora os objectivos da marcha da quinta-feira.
“Hoje fomos informados de
que o Governo de Kwazulu Natal está a organizar a sua própria
marcha, a ser realizada no dia
16 de Abril. Nós perguntamo-nos: ‘porquê agora?’. Quando

Edward Zuma, filho do presidente sul-africano
a marcha era apoiada por organizações de imigrantes foi proibida e atacada. Nós perguntamo-nos: ‘quem estará a marchar?’.
E quem estará a receber um
memorando e de quem? Estamos agora claros e envergonhados, pois, assim como houve
apoio político de alto nível para
os ataques a pessoas do Eastern Cape, há apoio para esta
violência. Existem muitos, no
partido no poder, que querem
os pobres divididos, em vez de
unidos, e preferem ter os pobres
virados contra os seus vizinhos,
em vez de estarem virados contra os seus reais opressores.”
“Voltem para os
vossos países”
Segundo o “Mail & Guardian”,
uma mensagem do “Whatsapp”,
que foi posta a circular por um
grupo que se auto-intitula “Movimento Patriótico”, causou
tempestade nas redes sociais na
passada quarta-feira. A mensagem defende que os estrangeiros devem voltar para as suas
casas. “Estamos a pedir para
vocês regressarem aos vossos
países de origem, como o nosso rei Goodwill e muitos outros
grandes líderes pediram. Voltem
aos vossos países e construam

esses países, para que todos possamos viver em prosperidade
económica, social e política e
em paz, como vizinhos. O genocídio neste canto da África será
muito pior do que o que aconteceu no Ruanda, em 1994. Em
seguida, todo o continente será
reduzido a cinzas. É isso que vo-

cês querem?“, diz a mensagem,
que rapidamente se espalhou
e criou terror nos estrangeiros.
Vergonha para a
África do Sul
A imprensa sul-africana
fala de quarenta e seis pesso-

as presas até agora, e de cinco pessoas mortas, incluindo
um adolescente, desde que a
violência deflagrou em Isipingo, nos arredores de Durban, na passada sexta-feira.
Na segunda-feira, a violência
espalhou-se para KwaMashu,
e na terça-feira a Polícia esteve envolvida numa espécie de
“jogo de gato e rato” com os grupos xenófobos, que percorriam
a cidade destruindo lojas, para
atrair a Polícia e depois voltarem aos bairros e semear terror.
“Isto está a trazer vergonha para o nosso país. O tema
da marcha será ‘Não em nosso nome’. Isso iria ajudar
a devolver a paz à cidade”,
afirmou Thami Ngwenya.
Na terça-feira, o ministro dos
Assuntos Internos, Malusi Gigaba, reuniu com diplomatas de
quinze países africanos para discutir os últimos acontecimentos.
Fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Moçambique disse que mais de duas centenas de moçambicanos poderão
entrar pela fronteira de Ressano
Garcia na quinta-feira e que
serão acomodadas em Boane.
de Moçambique

Joaquim Chissano internado
na África do Sul
O antigo Presidente da República, Joaquim Alberto
Chissano, encontra-se internado desde a passada segunda-feira, 13 de Abril, no Hospital
Militar de Pretória, na África
do Sul, informou a Presidência
da República de Moçambique,
através de um comunicado.
Segundo a Presidência da
República, Chissano está
internado devido a uma infecção
gastro-intestinal.
Joaquim Chissano sentiu-se
mal na viagem para a África
do Sul, ido do Gana, onde,
no passado sábado, foi distin-

guido com o título de “Doutor
Honoris Causa”, pela Universidade de Estudos e Desenvolvimento daquele país africano.
“Apresenta um quadro clínico estável e com tendência para
melhoria, mas continua hospi-

talizado por decisão do corpo clínico, a fim de melhor
acompanhar a evolução da sua
saúde”, refere o comunicado
da Presidência da República
de Moçambique. (Redacção)
de Moçambique
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Desde que eclodiu em Dezembro passado

Cólera já matou 60 pessoas no país
José Jeco

ram registados 3500 casos,
com 22 óbitos. Sobre a Zambézia, nas cidades de Quelimane e Gurué, ainda não
há dados completos. Nestas regiões, registam-se até
agora 20 a 30 novos casos
de diarreia que dão entrada nas unidades sanitárias
Mbofana disse ainda que,
na província de Sofala, a cólera teve um comportamento
diferente em relação às outras regiões afectadas. Embora, aí, se tenha iniciado mais
tarde o registo de casos de
diarreia, a província teve 260
casos, sem nenhum óbito.

A epidemia de cólera que
eclodiu no país no passado
mês de Dezembro, no Centro e Norte de Moçambique,
já provocou a morte de 60
pessoas até às primeiras duas
semanas deste mês de Abril.
Segundo o director nacional da Saúde Pública, Francisco Mbofana, as províncias
de Tete, Sofala e Zambézia,
no Centro do país, foram
as que mais casos de cólera
registaram, onde se calcula que tenha atingido 8000
doentes desde o seu início.
Na província de Tete, fo-

de Moçambique

Tratamento anti-retroviral em Sofala

Cresce assistência a doentes de
tuberculose e sida na Beira
José Jeco, na Beira
Na Beira, está a aumentar
o número de pessoas que
padecem da combinação de
tuberculose e HIV/sida. Em
média, dão entrada no Centro “Dream” Polivalente Comunitário cerca de 500 novas pessoas para aderirem ao
tratamento anti-retroviral.
Segundo a responsável provincial do Centro
“Dream” Polivalente Comunitário, Elsa Mutemba,
desde Dezembro passado

até à semana passada, deram entrada naquele centro 2222 novos pacientes,
que aderiram ao tratamento
anti-retroviral em Sofala.
Deste número fazem parte
1588 mulheres, com idades
dos 15 aos 24 anos, e 316
crianças, quese infectaram
após o parto ou nasceram já
com o vírus no organismo.
O Ministério da Saúde
fala de “esforços orientados para aumentar a
taxa de despiste da tuberculose” de 49 para 85%.
de Moçambique
publicidade

Anuncie no

de Moçambique e
Contacte-nos:

canal.i.canalmoz@gmail.com ou
Telefone: (+258) 823672025 | (+258) 842120415 | (+258) 828405012
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Nacional
Segundo organizações da “sociedade civil”

A ajuda externa não se reflecte na
vida dos cidadãos
Cláudio Saúte
Os membros de algumas organizações da “sociedade civil”,
que se reuniram em conferência
na passada sexta-feira, concluíram que, apesar de Moçambique
registar uma redução da ajuda
externa, o impacto não se faz
sentir no dia-a-dia dos cidadãos.
Eufrigínia dos Reis, directora
executiva do Grupo Moçambicano da Dívida, disse que Moçambique é um dos 10 países a
nível mundial que depende da
ajuda externa, e quando se analisa o seu impacto na vida do cidadão, este é quase inexistente.
“Queremos neste encontro
trazer as sensibilidades dos cidadãos e tornar isso um documento para que a ajuda se reflicta no povo. Há condimentos
impostos pelos doadores e, em
paralelo a isso, problemas de
governação. Queremos perceber até que ponto o Executivo
e os parceiros respondem aos
anseios dos cidadãos”, disse.
Provisão de serviços básicos
O director do Fórum das organizações não-governamentais
de Gaza, Anastácio Matavele,

Uma das intervenções da Eufrigínia dos Reis, directora Executiva do Grupo Moçambicano da Dívida
considera que as ajudas externas deveriam auscultar as
reais necessidades do povo
sobre a provisão dos serviços
básicos de saúde, educação,
água potável e vias de acesso.
“A tendência actual mostra
que a gestão das ajudas externas e da dívida soberana é in-

sustentável. Queremos pedir ao
Govermo para olhar com muita
atenção para este aspecto”, disse.
Justa tributação
Lacerda Lipangue, da “Actionaid”, diz que, se houvesse
maior e justa tributação dos

impostos e renegociação dos
contratos dos megaprojectos,
Moçambique poderia reduzir a
dependência externa. Acrescentou que, além da dependência
da ajuda, o país está cada vez
mais ter um aumento dos números da sua dívida soberana.
O encontro realizado na pas-

sada sexta-feira tinha como objectivo reflectir sobre o papel da
ajuda externa e preparar a proposta de Moçambique a ser submetida à conferência internacional das Nações Unidas, que vai
realizar-se em Setembro próximo em Adis-Abeba, na Etiópia.
de Moçambique

ProSavana continua a fazer vítimas

Mais de quatro milhões de pessoas vão ficar
sem terra em Niassa, Zambézia e Nampula
André Mulungo
Um comunicado de missionários da igreja católica
indica que cerca de quatro milhões e duzentas mil pessoas
vão ficar sem terra nas províncias de Nampula, Niassa e
Zambézia. O Governo, através do Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar,
concedeu 102.000 quilómetros quadrados de terras aráveis ao consórcio ProSavana,
constituído pela tríade Moçambique, Japão e Brasil.
No documento que oficializa
a concessão, o Governo afirma

que o “projecto beneficiará os
pequenos agricultores e contribuirá para a alimentação da
população”, o que, segundo
os missionários, não constitui a verdade, pois entendem
que “o projecto utilizará muito pouca mão-de-obra local,
porque serão utilizados meios
mecânicos de alta tecnologia e
o produto final servirá exclusivamente para a exportação”.
“Aonde irá toda aquela população que será obrigada a
abandonar as suas terras? E,
depois, qual será o impacto
ambiental de um tal megapro-

jecto? Que consequências terá
sobre as águas subterrâneas?”,
questionam os missionários.
O comunicado é assinado por trinta missionários e
missionárias
combonianos,
que trabalham nas províncias
combonianas da Europa, que
participaram de 7 a 11 de Abril
num simpósio na casa natal de Comboni, em Limone,
Garda (Itália). Segundo os
missionários, o comunicado
representa um grito de socorro em apoio “às associações
de agricultores locais” e aos
seus “confrades e co-irmãs”.
de Moçambique
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Nacional

Criminalidade está a crescer no país

André Mulungo
A criminalidade, sobretudo os
crimes violentos, está a fugir do
controlo do Estado. Dados da
Procuradoria-Geral da República apontam para um aumento de
4165 casos criminais entre Janeiro e Dezembro de 2014, em
comparação com o igual período de 2013. No informe sobre o
estado geral da Justiça, a que o
de Moçambique teve acesso, a procuradoria fala de
42.622 processos-crime em
2014, enquanto em 2013 foram
38.457. Do total, 17.159 são
processos sumários, 16.252 são
de polícia correccional e 9211
são de querela.
A província de Maputo figura em primeiro plano no mapa
de casos criminais no país,
com 9694, seguida das cidades de Maputo, com 9298, e
de Nampula, com 4247. Os
três pontos do país perfazem
mais da metade de casos criminais, com 54,5% de processos
tramitados. As províncias de
Niassa (1745 casos), Manica
(1906 casos) e Cabo Delgado
(2003 casos) são as que menos casos criminais registaram em todo o país em 2014.
Segundo a procuradoria,
do total dos processos-crime,
28.171 correspondem a crimes

contra a propriedade, 9627
contra pessoas e 3420 contra a
honestidade. Há ainda crimes
de roubo (7399 crimes), furto
qualificado (7369 crimes), furto
simples (5776 crimes), violência doméstica (2972 crimes),
ofensas corporais simples (2725
crimes), ofensas corporais qualificadas (1878 crimes), homicídio involuntário (1612 crimes),
abuso sexual de menores (863
crimes), homicídio voluntário
simples (710 crimes), corrupção
(625 crimes), homicídio qualificado (513 crimes) e desvio de
fundos e peculato (281 crimes).
De entre vários crimes violentos em 2014, alguns dos
quais cometidos de dia e em
locais movimentados, destaca-se o assassinato do juiz Dinis
Silica, no dia 8 de Maio. O crime contra Silica, numa zona
bem movimentada da capital,
vai fazer um ano no próximo
dia 8, mas entretanto nada se
sabe sobre os seus autores. A
este caso vêm juntar-se outros tantos, como o assassinato de Paulo Daniel, mais conhecido por “Danger Man”.
Muito recentemente, no dia
3 de Março, foi assassinado o
constitucionalista Gilles Cistac, de dia, numa zona central
da cidade de Maputo e a pou-

cos metros de uma esquadra.
Até hoje não há qualquer pista sobre os autores deste assassinato. No seu informe, a
procuradoria refere que “pros-

seguem investigações para a
o esclarecimento dos casos”.
Sobre o combate a este tipo de
crimes, a procuradoria volta a falar da necessidade de existência

de uma Polícia de Investigação
Criminal íntegra, com formação
especializada e meios científicos de investigação adequados.
de Moçambique

Polícia sem pistas dos raptores
do comerciante da Serra Leoa
sequestrado em Maputo
Cláudio Saúte
Continua desaparecido o
comerciante natural da Serra Leoa que foi raptado ao
fim da tarde de quinta-feira,
dia 16, no Bairro do Aeroporto “A”, na cidade de Maputo.
Homens
encapuçados
e
armados entraram no armazém de venda de roupa usada e levaram o comerciante.
O porta-voz da Polícia na cidade de Maputo, Orlando Modumane, diz que ainda não há
pistas para localizar o cidadão
que foi sequestrado. A Polícia
não revelou a identidade do comerciante, de 72 anos de idade.
de Moçambique

Orlando Modumane, porta-voz da Polícia na cidade de Maputo
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Desporto
Eleições na Federação Moçambicana de Futebol

Manuel Chang, Tico-Tico e Enoque
João disputam cargo de presidente
Carlos Sousa desiste da corrida. Alberto Simango Júnior pode entrar
na corrida a qualquer momento.
nos de Moçambique, depois
de uma reunião realizada
no passado sábado na Matola. Da Associação fazem
parte pessoas do futebol
nas suas várias gerações,
como é o caso de Naldo
Honwana, Miguel Chiau,
Joaquim João, Domingos
Langa, Gil Guiamba, César
Manjate, Cremildo Gonçalves, Filipe Cabral, Acácio
Jaime, Ferreira e Malume.
Os antigos praticantes
querem que na Federação
estejam os que viveram o
dia-a-dia do futebol, e que
não aconteça aquilo a que
se está a assistir agora.
Consideram que a Federação deve ser dirigida por

gente do futebol. Os críticos de Chang dizem que ele
não tem autoridade moral
para dirigir a FMF, uma vez
que, quando era ministro,
não favorecia a entrada de
material desportivo no país.
Enoque João
Enoque João é presidente da Casa de Moçambique
em Portugal. Nos últimos
tempos tem vindo a trabalhar na massificação do
desporto no país. Já ofereceu material desportivo
ao Ferroviário de Inhambane e ao Ferroviário da
(Continua na página seguinte)

Manuel Chang, antigo ministro de Finanças é actual deputado da AR pela Frelimo

Cláudio Saúte
Manuel Chang – antigo
ministro das Finanças, actual deputado da Assembleia da República pela
bancada da Frelimo e um
dos arquitectos da EMATUM – acaba de se juntar a
Manuel Bucuane, também
conhecido como Tico-Tico,
antigo capitão dos “Mambas”, e a Enoque João, pre-

sidente

da
em Portugal, na corrida para a presidência da Federação Moçambicana de Futebol.
de Moçambique

Alberto Simango Júnior,
presidente da Liga Moçambicana de Futebol, a
qualquer momento poderá
anunciar a sua candidatura.
Carlos Sousa, antigo-vice-ministro da Juventude

e Desportos, já desistiu da
corrida. A eleição está marcado para a segunda quinzena do próximo mês de Junho.
Manuel Chang
Antigo Ministro de Finanças, é actualmente deputado da Assembleia da
República pela Frelimo. A
sua candidatura é apoiada
pela Associação dos Vetera-

Enoque João é presidente da Casa de Moçambique em Portugal
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Desporto
(Continuação da página anterior)

Tico-Tico

Beira. A mesma acção foi
realizada nas províncias
de Maputo e da Zambézia.
Também já levou a Portugal os presidentes das
Associações de Futebol
da cidade de Maputo e das
províncias de Manica, Sofala e Zambézia, para troca de experiências. Consta
que Augusto Matine é uma
das figuras que apoia a candidatura de Enoque João.

Antigo capitão dos “Mambas”. É patrono de uma escola
de iniciação apoiada pela Fundação Real Madrid, que funciona em Massaca, no distrito
de Boane, província de Maputo. A candidatura de Tico-Tico
é apoiada pelo actual elenco
da Federação Moçambicana
de Futebol, depois de ter falhado a tentativa de um terceiro
mandato.
de Moçambique

Tico-Tico, antigo capitão dos “mambas”

Jogo entre Ferroviário de Nampula e
Desportivo de Nacala acaba aos tiros
Francisco Jaime
O jogo entre as equipas do
Desportivo de Nacala e Ferroviário de Nampula acabou
em escaramuças no campo
da Bela Vista, em Nacala,
na província de Nampula.
No final do jogo, que terminou empatado a uma bola,
os adeptos nacalenses acusaram a arbitragem de ter favorecido a equipa de Nampula
e “exigiam a cabeça” do ár-

bitro. Com os ânimos exaltados, a Polícia interveio aos
tiros e lançou gás lacrimogénio. Houve desmaios, feridos e viaturas vandalizadas.
Uma das vítimas foi o próprio administrador de Nacala, que não aguentou o gás
lacrimogénio, que também
chegou à tribuna de honra.
Algumas pessoas foram levadas para o hospital, e várias
outras perderam os seus bens.
de Moçambique
publicidade

Preçário de Assinaturas | Distribuição diária por e-mail | 20 edições mensais
(USD) Contratos Anuais
(12 Meses) (ii)

Tipo de Assinante

(USD) Contratos Mensais (i)

(a) Pessoa Singular

		20

15 usd x 12 meses = 180 usd

(b) Empresas e Associações de Direito Moçambicano

		40

30 x 12 = 360

(c) Órgãos e Instituições do Estado

		50

40 x 12 = 480

(d) Embaixadas e Consulados em Moçambique e Organismos Internacionais
		60

50 x 12 = 600

(e) Embaixadas e representações Oficiais de Moçambique no exterior 		60

50 x 12 = 600

(f) ONG’s Nacionais

		30

20 x 12 = 240

(g) ONG’s Internacionais

		50

40 x 12 = 480

Notas
- Os valores expressos poderão ser pagos em Meticais ao cambio do dia do mercado secundário
- Nas facturas e recibos inerentes deve-se mencionar a letra que corresponde ao tipo de assinatura
- (i) Pronto pagamento ou débito directo em conta bancária
- (ii) Pronto pagamento ou débito directo em conta bancária
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Economia e Empresas
No país

Indústria extractiva responsável
por 30% das exportações
Raimundo Moiane
A indústria extractiva nacional é responsável por 30% do
total das exportações do país.
As mercadorias principais são
o carvão mineral, com 17,6%,
o gás natural, com 8,2%, e
as areais pesadas, com 4,2%.
Os dados constam no
Quinto Relatório sobre Iniciativa de Transparência na
Indústria Extractiva em Moçambique, divulgado na passada sexta-feira em Maputo.
O relatório refere que, apesar
de a indústria extractiva nacional ser responsável por 30%
das exportações, a sua contribuição para o Produto Interno
Bruto é de apenas 12%, o que
é pouco para um sector que
absorve a maior parte dos investimentos externos no país
Por exemplo, no ano passado, as receitas fiscais da indústria extractiva totalizaram
11.717,61 milhões de meticais,
o que corresponde a 12% do total global de receitas arrecadadas pelo Estado no ano de 2012.
Trata-se de receitas confirmadas pelo Estado para os 56 projectos seleccionados no âmbito

pelos projectos seleccionados.
Fazendo uma análise comparativa, pode afirmar‐se que
as instituições do Estado declararam pagamentos superiores em 24.778.948,03 meticais
relativamente aos projectos
seleccionados pelo relatório.

do presente relatório, calculados
em 11.711.707.616,72 meticais,
dos quais 2.234.606.664,88
meticais correspondem à área
mineira, e 9.477.100.951,84
meticais
correspondem
à
área
de
hidrocarbonetos.

O total de receitas confirmadas pelo Estado por parte do
referido número de projectos é
de 23.584.481,80 meticais, mas
a reconciliação efectuada após
a compilação dos dados recebidos pelas instituições do Estado

e projectos a operar na indústria
extractiva indica uma diferença
de 24.778.948,03 meticais entre
os 11.711.707.616,72 meticais
recebidos e confirmados pelo
Estado e os 11.686.928.668,68
meticais pagos e confirmados

Face às situações identificadas ao longo do processo de
recolha de informação necessária para a elaboração do Quinto
Relatório da ITIE, é recomendada a actualização do Sistema de Controlo de Cobranças
do Ministério das Finanças,
para permitir que a informação
obtida por parte desta instituição represente a totalidade dos
pagamentos efectuados pelos
projectos, para que o critério
de selecção das empresas com
base nas confirmações do Estado não seja colocado em causa
e o processo de reconciliação
seja eficiente. Com base em dados incompletos, um dos riscos
associados é a possibilidade de
exclusão de projectos que possam ter efectivamente contribuído com valores significativos para as receitas do Estado.
de Moçambique

Representantes de 300 PME’s analisam
ambiente de negócios no país
Raimundo Moiane
Representantes de 300 pequenas e médias empresas nacionais
vão juntar-se à mesma mesa no
dia 30 de Abril, na cidade de Maputo, para analisarem o ambiente
de negócios em Moçambique.
Trata-se da primeira conferência nacional da Associação das
PME’s, em que os participantes
vão analisar o ambiente de negócios no país, para encontrar formas
de tornar as pequenas e médias
empresas nacionais mais sustentáveis na economia nacional.
Segundo Araújo Araújo,
assessor da Associação das
PME’s, o encontro vai também debater a internaciona-

lização das PME’s nacionais.
“Segundo um estudo publicado
recentemente, as PME’s nacionais são responsáveis por 95%
do desenvolvimento da economia
nacional, daí a necessidade de
se juntar o sector público e privado, bem como outros actores
interessados, para em conjunto
debatermos o contributo e o papel das PME’s nacionais na economia nacional, tendo em conta
que a maioria destas debatem-se
com vários constrangimentos
ligados a dificuldades no acesso ao financiamento bancário,
elaboração de uma estratégia de
negócio e problemas da sua legalização”, explicou Araújo Araújo.
de Moçambique
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Ciência e Tecnologia
Bruxelas formaliza acusação contra
Google por práticas contra a concorrência
O regulador decidiu ainda investigar o sistema Android, que é desenvolvido
pela empresa e está na maioria dos “smartphones”.
“lobby” que reúne vários concorrentes da Google, como o
“site” de viagens Tripadvisor
e a Microsoft, e que é uma das
organizações que se queixaram
à Comissão Europeia sobre esta
matéria, já aplaudiu a decisão
do regulador. “As acções da Comissão são um passo importante para acabar com as práticas
anticoncorrenciais da Google,
que têm limitado a inovação e a
escolha dos consumidores”, observa a organização, num comunicado publicado no seu “site”.
Android investigado

Margrethe Vestager anunciou que a Comissão Europeia já enviou uma comunicação oficial ao Google
A Comissão Europeia acusou
pela primeira vez formalmente
a Google de estar a violar o direito da concorrência europeu. A
comissária responsável pela concorrência, Margrethe Vestager,
anunciou que enviou uma comunicação à Google, em que acusa
a empresa de fazer aparecer o
seu próprio serviço de comparação de preços “online”, o Google
Shopping, em posição de destaque nos seus resultados de busca.
Dada a preponderância da
Google no mercado de buscas na Internet (mais de 90%
de quota de mercado na UE),
a situação prejudica fortemente as empresas concorrentes
do Google Shopping que operam no mercado europeu, argumenta a Comissão, que é o
regulador máximo da União.
Na conferência de imprensa
que deu na quarta-feira, a comissária explicou que o problema
“não é a posição dominante em
si”, mas sim o aproveitamento
dessa posição dominante que
é feito pela Google. “A nossa
investigação preliminar indica que, neste caso, a posição
dominante num mercado está

a ser usada para criar uma vantagem num outro mercado relacionado”, disse Vestager.
Bruxelas exige que a Google
trate da mesma forma o Google
Shopping e os seus concorrentes no seu motor de busca, em
vez de sistematicamente fazer
aparecer o seu próprio serviço como primeiro resultado.
As acusações agora formalizadas dão início a uma nova
fase num processo que dura há
cinco anos. Mas dizem respeito
apenas a uma das preocupações
que a Comissão já expressou
face às práticas da Google e são
mais limitadas do que as muitas
empresas queixosas esperavam.
Para além do lugar em que
coloca os seus próprios serviços nos resultados do motor de
busca, o regulador europeu também já identificou três outros
problemas, em relação aos quais
ainda poderá vir a formalizar
objecções: o uso não autorizado
de material publicado noutros
“sites”, restrições contratuais
que impedem “sites” de aceitar
anúncios que não sejam os da
Google, e a impossibilidade de
transferir dados da plataforma de
anúncios da Google para plata-

formas rivais. Bruxelas continuará também a olhar para outros
serviços especializados oferecidos pela Google, que poderão
estar a ser beneficiados pelo
motor de busca, nomeadamente
o de pesquisa de hotéis (Goo-

Bruxelas exige
que o Google
trate da mesma
forma o Google
Shopping
e os seus
concorrentes no
seu motor
de busca.

gle Hotel Finder), voos (Google Flights) e os Google Maps.
A empresa tem dez semanas
para responder às acusações da
Comissão Europeia. Margrethe
Vestager não escondeu que, se,
depois de analisar as explicações
da Google, a Comissão decidir
avançar com sanções, isso “poderia potencialmente estabelecer
um precedente mais alargado
sobre como aplicar as regras de
concorrência noutros casos”.
A Google já respondeu publicamente, em textos publicados
nos seus blogues. Num deles, o
vice-presidente para a pesquisa,
Amit Singhal, argumenta que há
uma grande diversidade de “sites” a que os utilizadores recorrem para buscas especializadas.
“Se olharmos para as compras –
uma área onde temos visto muitas queixas e onde a Comissão
Europeia centrou a sua declaração de objecções – é evidente
que a) há imensa concorrência (incluindo da Amazon e do
eBay, dois dos maiores “sites”
de compras do mundo) e que
b) os resultados do Google para
compras não prejudicaram a
concorrência”, escreveu Singhal.
A FairSearch, um grupo de

Paralelamente, a comissária
também anunciou o início de
mais uma investigação sobre
a Google, neste caso sobre um
possível abuso de posição dominante no que toca ao Android, o
sistema operativo que está instalado na maioria dos “smartphones” na Europa. O Android equipava 71% dos telemóveis postos
à venda na Europa ocidental ao
longo do ano passado, segundo números da analista IDC.
A Comissão pretende avaliar
se a empresa norte-americana,
em virtude da sua posição dominante, tem impedido o desenvolvimento e acesso ao mercado
de sistemas operativos concorrentes do Android, ou se tem
favorecido ilegalmente as suas
próprias aplicações e serviços
em detrimento das de outras empresas, por exemplo fomentando
que os fabricantes de “smartphones” e “tablets” pré-instalem
em exclusivo as aplicações e
serviços da própria Google.
Actualmente, muitos destes
aparelhos são vendidos com
aplicações da Google já pré-instaladas, o que inclui a pesquisa, o “browser” Chrome, a
loja de aplicações e o YouTube.
No passado, Bruxelas aplicou
sanções pesadas à Microsoft
por pré-instalar alguns dos seus
programas no sistema operativo Windows, o que levava a
que os consumidores tivessem
menos incentivo para procurarem alternativas. (Público)
de Moçambique
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Internacional

Morreram 900 pessoas no maior
naufrágio de sempre no
Mar Mediterrâneo
O Mediterrânio é visto como um cemitério colectivo. Calcula-se que podem
ter morrido naquele mar 3.500 pessoas.
Cerca de 10000 pessoas foram resgatadas por navios da marinha mercante
no Mar Mediterrâneo nos últimos dias.

Novecentas pessoas morreram no passado domingo (dia
19) naquele que pode ser considerado o maior naufrágio de
todos os tempos no mar Mediterrâneo, entre a Líbia e a
ilha italiana de Lampedusa. As
autoridades italianas receberam um pedido de ajuda devido a problemas de navegação
pouco depois da meia-noite de

domingo e de seguida comunicaram ao porta-contentores
português “King Jacob”, que
se encontrava no Mediterrânio.
A tragédia deu-se quando
as vítimas, numa tentativa de
tomarem posições para serem socorridas pela tripulação
do “King Jacob”, dirigiram-se para um dos lados da embarcação, acabando por cair

ao mar, segundo informações
da porta-voz da Agência da
ONU para os Refugiados no
Sul da Europa, Carlotta Sami.
Os naufrágios durante operações de resgate são comuns,
disse à BBC Mark Micallef,
repórter do jornal “Times of
Malta”. “Este cenário já aconteceu vezes sem conta. As
embarcações viram-se no mo-

mento em que vai começar um
resgate. Isto é uma parte do
problema: navios da marinha
mercante mal equipados estão a
ser enviados para cumprir funções para as quais não foram
preparados”, disse Micallef.
John Dalhuisen, responsável
da “Amnistia Internacional”
na Europa e na Ásia Central
falou da falta de meios e dis-

se que chegou a hora de os
Governos europeus enfrentarem as suas responsabilidades.
“Os navios da marinha mercante e as suas tripulações têm
tentado preencher, de forma
muito corajosa, os buracos
deixados pela falta crónica de
equipas de busca e salvamen(Continua na página seguinte)
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to especializadas, mas não foram construídos, nem estão
equipados nem treinados para
resgates marítimos. Chegou a
hora de os Governos europeus
enfrentarem as suas responsabilidades e lançarem uma operação humanitária para salvar
vidas no mar”, disse Dalhuisen.
Segundo os números da
Guarda Costeira italiana, citados pela agência Ansa, cerca de 10.000 pessoas foram
resgatadas por navios da marinha mercante no Mar Mediterrâneo nos últimos dias.
Segundo o “site” “marinetraffic.com”, o “King Jacob” saiu
do porto de Augusta (Sicília) na
madrugada de sábado e dirigia-se para o porto de Al Khor (Qatar). Na noite de sábado para
domingo, o porta-contentores
estava na área do naufrágio, segundo as informações do mesmo
“site” de navegação marítima.
O “King Jacob” tem 146,42
metros de comprimento e 22
metros de largura e foi construído em 1998. Apesar de ter
bandeira de Portugal, a Marinha
desconhece se os tripulantes
têm nacionalidade portuguesa.
Um genocídio
Um dos primeiros responsáveis a comentar o naufrágio foi

Se a União
Europeia
e o mundo
continuarem a
fechar os olhos,
serão julgados da
forma mais severa
possível, tal como
foram julgados no
passado quando
fecharam os olhos
a genocídios
enquanto os que
viviam bem nada
fizeram.

Joseph Muscat, primeiro-ministro de Malta, país que se juntou
à Itália nas operações de resgate.
“Menos de 50 foram resgatados até ao momento. Teme-se que haja muitas mortes”,
escreveu o chefe do Governo de Malta na sua conta no
Twitter, nas primeiras horas da
manhã de domingo. A Guarda Costeira italiana informou
mais tarde que tinham sido
salvas apenas 28 pessoas.
Em conferência de imprensa,
o primeiro-ministro de Malta
disse que está a desenrolar-se
“a maior tragédia de sempre
no Mediterrâneo”, e lamentou
que o seu país e a Itália estejam “sozinhos nesta crise”.
“Malta tem problemas com a
imigração, mas ninguém deveria ter de morrer”, disse Joseph
Muscat, citado pelo “Times of
Malta”. “Se a União Europeia
e o mundo continuarem a fechar os olhos, serão julgados da
forma mais severa possível, tal
como foram julgados no passado, quando fecharam os olhos
a genocídios, enquanto os que
viviam bem nada fizeram”, disse o chefe do Governo de Malta, antes de pedir que se guardasse um minuto de silêncio.
“Dignidade humana”
Num discurso emocionado,
a presidente de Malta, Marie-Louise Coleiro Preca, disse
que os cidadãos europeus têm
de deixar de olhar para os migrantes “como um papão”.
“Não podemos ter paz quando as pessoas agem de uma

forma hostil contra os outros só porque têm uma pele
mais escura ou porque usam
um lenço na cabeça”, disse
a chefe de Estado de Malta.
“Não há soluções fáceis para a
imigração. Já não se trata apenas
das guerras. No mundo actual,
as pessoas movimentam-se, tal
como os nossos filhos emigram
para melhorarem as suas vidas.
Se fossemos nós, se tivéssemos
de abandonar as nossas casas
para termos uma hipótese de viver com dignidade humana, não
correríamos o mesmo risco?”.
O Papa Francisco também
destacou a luta dos migrantes
na busca por melhores oportunidades, expressando o seu
“profundo lamento” pelo naufrágio. “São homens e mulheres
como nós, que procuravam uma
vida melhor. Com fome, perseguidos, feridos, explorados,
vítimas de guerra. Iam em busca de felicidade”, disse o Papa.
União Europeia promete
reagir sem demora
Os principais governantes
europeus voltaram a dizer, no
domingo, que é preciso “enfrentar sem demora” as tragédias provocadas pelos naufrágios no Mar Mediterrâneo.
“Dissemos várias vezes ‘nunca mais’. Temos de salvar vidas
humanos todos juntos. Todos
juntos temos de proteger as
nossas fronteiras e lutar contra
o tráfico de seres humanos”,
disse Federica Mogherini, a
italiana responsável pela política externa da União Europeia.

O presidente francês, François Hollande, falou ao telefone com o primeiro-ministro de
Itália, Matteo Renzi, e disse que
é necessário “reforçar o número de barcos e de sobrevoos” ao
longo das costas europeias. Para
além disso, defendeu “uma luta
mais intensa contra quem põe as
pessoas nos barcos”, são “traficantes e também terroristas”.
O chefe do Governo italiano
estava em Mantua, no Norte
do país, e regressou a Roma
para acompanhar as operações.
“O coração bate com força e
pergunta-se como se pode falar em beleza quando no Mar
Mediterrâneo assistimos todos
os dias a uma tragédia, à dor
de tantos homens, gerações inteiras que morrem numa era de
comunicação global. Como se
pode permanecer impassível?”
Rensi pediu depois uma cimeira europeia de emergência,
dizendo esperar que esta aconteça pelo menos até ao final da
semana. “Não estamos a falar
de coisas banais, mas da vida
humana”, afirmou, numa conferência de imprensa à saída
de uma reunião com os seus
ministros dos Negócios Estrangeiros, da Defesa e do Interior.
Um encontro de chefes da
diplomacia da UE já marcado
para
segunda-feira
para discutir a Líbia será
agora ocupado pelo tema.
A Itália, prometeu Renzi, vai esforçar-se para encontrar a embarcação naufragada e assim dar uma
“sepultura decente” às vítimas.

“Retórica extremista”
No sábado, em declarações ao jornal britânico “The
Guardian”, o representante da
Agência da ONU para os Refugiados em Itália, Lauren Jolls,
culpou a “retórica extremista e
irresponsável” contra a imigração pelas falhas nas operações
de resgate no Mediterrâneo.
“Neste momento, em muitos
países europeus, o diálogo político e a retórica são bastante
extremistas e irresponsáveis”,
disse Jolls, apontando o dedo
à proximidade das eleições. “É
o medo dos estrangeiros, que
é um medo natural, mas que
está a ser explorado para fins
populistas ou políticos, especialmente em períodos eleitorais”, disse o responsável.
Na semana passada, um outro
barco com migrantes naufragou ao largo das costas líbias.
Foram resgatadas 150 pessoas,
mas cerca de 400 terão morrido.
Em 2014, o Mediterrâneo tornou-se “a rota mais mortífera do
mundo”, com pelo menos 3419
mortes de migrantes que tentavam chegar à Europa, um número recorde, anunciou a Agência da ONU para os Refugiados
em Dezembro do ano passado.
Se se confirmarem os piores
receios deste último naufrágio,
desde Janeiro morreram cerca
de 1600 pessoas no Mediterrâneo. Os corpos das vítimas desta última tragédia estão a ser levados para a cidade de Catania,
na Sicília. (Redacção/Público)
de Moçambique
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Comissão Europeia quer reforçar meios
de patrulhamento e segurança
no Mediterrânio
Cimeira extraordinária para discutir crise migratória foi marcada para quinta-feira.
A Comissão Europeia, reunida na passada segunda-feira
(dia 20), criou o que se chama
um “plano de acção imediata”
que prevê, entre outras medidas,
o reforço urgente das operações
marítimas de busca e salvamento com o objectivo de evitar
novas tragédias. A urgência da
acção voltou a ficar evidente
logo pela manhã de segunda-feira, quando as autoridades
costeiras de Itália e de Malta
foram chamadas a responder a
pedidos de socorro lançados por
embarcações à deriva, em risco
de naufrágio e com centenas de
pessoas a bordo. Informações
divulgadas pela Organização
Internacional das Migrações
(OIM) apontavam para o possível naufrágio de um barco
com 300 pessoas a bordo, e de
um outro bote de borracha com
100 a 150 imigrantes, ambos
ao largo da Líbia. Perante a escassez de meios “oficiais” para
uma missão de resgate, foi feito
um apelo para a reorientação de
navios da marinha mercante.
Um outro veleiro com 80 imigrantes clandestinos encalhou
perto do porto grego de Rodes:
no desembarque, ficou a saber-se que dois adultos e uma criança não sobreviveram à viagem.
Enquanto isso, os corpos de 24
vítimas do naufrágio de domingo começaram a chegar a terra.
Os incidentes dos últimos
dias são apenas uma amostra da
realidade actual no Mediterrâneo: numa dramática luta pela
sobrevivência, milhares de pessoas em situação de debilidade
extrema ficam na mão de redes
de contrabando que prometem o
“paraíso” europeu sem nenhuma garantia, perante a indiferença dos governantes europeus. O
primeiro-ministro italiano, Matteo Renzi, ofereceu um equivalente histórico para o drama em
curso no Sul da Europa, referindo-se a um novo genocídio:
“Há vinte anos a Europa fechou
os olhos perante o massacre de
Srebrenica. Mas não podemos
fazê-lo de novo, para não ver
a destruição de muitos milha-

O primeiro-ministro italiano, Matteo Renzi, afirmou que a Europa não pode fechar os olhos em
relação ao que se passa no Mediterrâneo, como fez há 20 anos em relação a Srebrenica
res de vidas no Mediterrâneo.”
O apelo surtiu algum efeito:
horas depois, o presidente do
Conselho Europeu confirmava a
presença de todos os chefes de
Governo numa cimeira extraordinária, agendada para quinta-feira, para discutir a pressão
migratória nas fronteiras europeias. “Não espero nenhum tipo
de solução rápida e milagrosa
para as causas que estão por detrás deste fluxo. Mas espero que
a diplomacia europeia seja capaz
de apresentar medidas de acção
imediata para aliviar este sofrimento”, declarou Donald Tusk.
Algumas medidas extraordinárias foram apresentadas
aos ministros dos Negócios
Estrangeiros e do Interior da
União Europeia, reunidos de
emergência no Luxemburgo.
Segundo o ministro do Interior
da Alemanha, Thomas de Maiziere, a Comissão propôs duplicar o financiamento e os meios
dos programas de segurança e
patrulhamento marítimo “Tritão” e “Poseidon” e alargar a
sua área de intervenção. Mas,
mesmo depois deste reforço,
as duas missões terão menos
recursos do que o anterior programa de vigilância “Mare Nostrum” do Governo italiano, que

foi abandonado no ano passado.
Mas como as buscas e salvamento são apenas uma das faces
da moeda, como notou o governante alemão, a Comissão também aprovou medidas para a
penalização das redes criminosas que lucram com o transporte de imigrantes para a Europa.
Thomas de Maiziere disse que
o bloco vai usar a operação antipirataria “Atalanta”, em curso
na costa da Somália, como referência para os seus esforços
de “captura e destruição” das
embarcações usadas no tráfico

Os incidentes
dos últimos
dias são apenas
uma amostra da
realidade actual no
Mediterrâneo: numa
dramática luta pela
sobrevivência.

do Mediterrâneo, e vai dar prioridade à investigação (policial
e judicial) das redes contrabandistas. Sobre essas operações,
que combinam uma vertente civil e com uma vertente militar,
foram dados poucos detalhes.
Outras iniciativas dizem respeito ao alojamento ou repatriamento de imigrantes clandestinos e refugiados. A agência
europeia de controlo das fronteiras europeias, Frontex, terá
novos poderes para proceder ao
repatriamento de imigrantes ou
candidatos a asilo cujo processo
seja irregular. Ao mesmo tempo,
Bruxelas também propôs aos
países a adopção de um “mecanismo de realojamento de emergência” dos imigrantes que chegam à costa, e a criação de um
programa-piloto voluntário para
a redistribuição de refugiados
pelos países da União Europeia.
Os apelos à acção concertada
da Europa no mar e em terra,
tanto na vigilância e intercepção
de embarcações e nas operações
de salvamento, como na recepção e avaliação dos processos
dos refugiados e candidatos
a asilo, têm surgido dos mais
variados quadrantes. Contudo
o consenso necessário para a
adopção de medidas tem-se re-

velado difícil de alcançar, com
os parceiros divididos sobre a
melhor forma de resolver os
dilemas económicos e políticos
(crise económica, desemprego)
com que a União Europeia se
confronta. Além disso, a conjuntura eleitoral não facilita o
entendimento, com o espectro
do crescimento dos partidos
anti-imigração de extrema-direita a influenciar a tomada
de decisões. O alto-comissário
das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Zeid Ra’ad al-Hussein, criticou a insensibilidade dos governantes europeus
para o drama das “populações
mais vulneráveis do mundo” e,
ainda mais duramente, o “envenenamento da opinião pública” pelos partidos “populistas
xenófobos”. Como resultado,
lamentou este dirigente, foram
extintos “programas valiosos”,
como, por exemplo, o “Mare
Nostrum”, do Governo italiano,
e adoptadas políticas “míopes e
de curto prazo”, que ameaçam
transformar o Mediterrâneo
“num vasto cemitério”. A actual
situação de catástrofe humanitária, prosseguiu, é resultado do
“fracasso contínuo das políticas
dos Governos, ao qual se junta
um monumental falhanço em
termos de compaixão”. O fim
das operações de salvamento
em alto mar “não reduziu o fluxo
migratório nem travou as redes
contrabandistas, apenas contribuiu para mais mortes no Mediterrâneo”, observou. Por isso,
aconselhou, em vez de fechar as
portas à entrada de imigrantes
e refugiados, a Europa deveria
reconhecer os direitos daqueles
que pedem asilo e daqueles que
podem suprir as necessidades de
mão-de-obra (não-qualificada)
da sua economia. “A União Europeia deveria ter uma abordagem mais sofisticada e corajosa
e não continuar indiferente ao
desespero e morte de milhares
de imigrantes que se aventuram
em barcos que nem deveriam
navegar para chegar à costa europeia.” (Redacção/Publico)
de Moçambique
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EUA iniciam treinos militares na Ucrânia
para combater “agressão estrangeira”
Moscovo condenou a iniciativa conjunta, que diz contribuir para o aprofundar
da instabilidade no Leste ucraniano. Observadores internacionais
optimistas quanto à implementação total do cessar-fogo.
Um contingente de 300 páraquedistas norte-americanos iniciou na passada segunda-feira
(dia 20) um conjunto de treinos
conjuntos com tropas ucranianas. A decisão foi fortemente
condenada pela Rússia, que
considera a presença de forças
militares externas na Ucrânia
um factor que pode conduzir
o Leste do país de novo para
a violência. A cerimónia de
segunda-feira teve sobretudo
um carácter simbólico, com a
participação do presidente ucraniano, Petro Poroshenko, que,
em inglês, deu as boas-vindas
aos “parceiros e amigos”. As
manobras militares destinam-se a fortalecer as capacidades
das forças pró-governamentais,
num momento em que a Ucrânia enfrenta “uma agressão”
operada por “um Estado estrangeiro”, disse Poroshenko.
Kiev acusa a Rússia de promover activamente as milícias rebeldes que combatem
as forças governamentais,
através do envio de soldados
russos, armamento e financiamento. Moscovo nega estas
acusações, que são também
apoiadas pelos EUA, pela
NATO e pela União Europeia.
O envio de militares norte-americanos para a Ucrânia foi
criticado pelo Governo russo,
que diz contribuir para a desestabilização da situação e que
abre caminho para que o conflito que no ano passado fez mais
de 6100 mortos possa reacender.
“A participação de instrutores e
especialistas de um terceiro país
no território ucraniano, onde um
conflito interno continua, onde
os problemas em implementar
o acordo de Minsk persistem,
está longe de ajudar a resolver
o conflito”, disse o porta-voz
do Kremlin, Dmitri Peskov.
Os 300 elementos da 173.ª
Brigada Aerotransportada do
Exército norte-americano vão
treinar 900 membros da Guarda Nacional, no âmbito da
operação “Fearless Guardian”
(“Guardião Destemido”). A

Páraquedistas norte-americanos na base militar de Iavoriv, na Ucrânia
Guarda Nacional é uma força
militarizada criada durante o
actual conflito no Leste do país
e que é sobretudo composta
por voluntários que se destacaram nos protestos pró-europeus
na Praça da Independência e
que levaram à queda do ex-presidente, Viktor Ianukovich.
Durante os últimos meses,
vários batalhões paramilitares,
alguns associados a grupos nacionalistas de extrema-direita,
como o Batalhão de Azov, lutaram ao lado das forças regulares do Exército ucraniano
frente às milícias pró-russas.
Esta relação entre o Exército
ucraniano e os grupos extremistas tem sido um dos argumentos
mais utilizados por Moscovo
para justificar a insurreição no
Leste. A Rússia apelidou de
“golpe militar neonazi” o movimento de contestação que levou
à queda de Ianukovich. O porta-voz da embaixada norte-americana, James Hallock, assegurou
à Al-Jazeera que nenhum membro do Batalhão de Azov irá tomar parte dos treinos e que está
previsto um processo de selecção dos participantes incluídos.
A missão norte-americana

Os 300 elementos
da 173.ª Brigada
Aerotransportada
do Exército
norte-americano
vão treinar 900
membros da
Guarda Nacional
– uma força
militarizada criada
durante o actual
conflito no Leste
do país.

na base militar de Iavoriv, na
região de Lviv, vai durar seis
meses e faz parte de um acordo
de cooperação mais amplo, que
inclui também o fornecimento
de armas não-letais. Kiev tem
feito, porém, uma forte pressão
junto de Washington para que
o presidente, Barack Obama,
autorize a entrega de armamento letal ao Exército ucraniano,
descrito como subfinanciado
e ultrapassado. A Casa Branca
tem mantido a sua posição de
não fornecer armas, privilegiando a pressão diplomática sobre
a Rússia, que é alvo de sanções
económicas há cerca de um ano.
Desde a assinatura do segundo acordo de Minsk, em Fevereiro, que a intensidade dos
combates no Leste diminuiu
de forma acentuada. O foco
de violência que mais preocupava desde então situava-se na cidade de Shirokine, a
20 quilómetros de Mariupol,
uma cidade portuária no Mar
de Azov com grande importância estratégica onde se registavam algumas trocas de tiros.
Porém, mesmo em Shirokine
as hostilidades estão a atravessar
um momento de desanuviamen-

to. A missão de observadores
internacionais da Organização
para a Segurança e Cooperação
na Europa (OSCE), encarregada da supervisão do cumprimento do cessar-fogo, relatou
nos últimos dias um período
contínuo de 59 horas sem que
nenhum dos lados tenha disparado. A pacificação deste local
abre boas hipóteses para que um
cessar-fogo integral possa ser
implementado em toda a linha
da frente, disse na segunda-feira o secretário-geral da OSCE,
Lamberto Zannier, durante uma
visita a Vilnius, na Lituânia.
Uma posição semelhante foi
expressa pelo ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, que disse que a situação no terreno está a acalmar.
“Iremos trabalhar activamente
para o fortalecimento desta tendência”, acrescentou. O porta-voz do Exército ucraniano,
Andrei Lisenko, informou também que nenhum soldado foi
morto nas 24 horas anteriores
e disse observar que “o número de violações do cessar-fogo
pelo inimigo caiu consideravelmente”. (Redacção/Público)
de Moçambique
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Adelino Timóteo no Encontro de
Escritores Lusófonos em Portugal
mover as culturas lusófonas,
de forma a mantê-las vivas
e dinâmicas, são os grandes
objectivos deste evento, que
realiza a sua quinta edição.
Um comunicado do CEMD
(Círculo de Escritores Moçambicanos na Diáspora), recentemente divulgado, dá a conhecer que,
em 25 de Junho próximo, no
VIII Encontro Anual de Escritores Moçambicanos na Diáspora,
que decorrerá em Lisboa, no âmbito da celebração dos 40 anos
da Independência da República
de Moçambique, Adelino Timóteo será galardoado pelo CEMD
na categoria de Literatura, pela
qualidade literária das suas obras
e por ser um exemplo de coragem e compromisso do escritor
e criador com o povo e o país
que o viram nascer. (Redacção)

O escritor moçambicano e jorde Moçambique
nalista do
Adelino Timóteo é um de vários
autores de língua portuguesa
convidados para o Encontro de
Escritores Lusófonos, marcado
para os dias 19, 20 e 21 de Maio
de 2015, em Odivelas, Portugal.
No dia 20 de Maio, será apresentado o romance de Adelino Timóteo “Apocalipse dos
Predadores”, que foi lançado
no ano passado em Lisboa.
É a V Bienal de Culturas
Lusófonas promovida pelo
Município de Odivelas, uma
iniciativa que enaltece a produção artística de autores oriundos dos países de língua oficial
portuguesa, nos domínios das
artes plásticas, dança, cinema, teatro, música e literatura.
Preservar, divulgar e pro-

Adelino Timóteo, escritor moçambicano e jornalista

de Moçambique

Morreu o cantor “soul”
norte-americano Percy Sledge
Morreu na semana passada o
cantor “soul” norte-americano
Percy Sledge. Nos anos 60 ficou conhecido por interpretar
a canção “When a man loves a
woman”. Morreu em casa, em
Baton Rouge, Louisiana, aos 73
anos, vítima de cancro no fígado,

de que sofria há mais de um ano,
Trabalhou como enfermeiro
num hospital e repartia o tempo no grupo “Esquires Combo”.
Gravou “When a man loves a
woman” em 1966, pouco depois de ter assinado um contrato discográfico, e a músi-

ca catapultou-o para a fama.
Apesar de ter sido ele a compor
a música, a partir de um desgosto de amor, acabou por ceder os
créditos da autoria aos músicos
que o ajudaram na composição:
Calvin Lewis e Andrew Wright.
Nenhum dos temas seguin-

tes gravados pelo músico atingiu o sucesso de “When a man
loves a woman”. Mas “Take
time to know her” e “Warm
and tender love” são canções
que se inscreveram na história
da música “soul”. (Redacção)
de Moçambique
publicidade

de Moçambique
Destino					 Período de Contrato 			

Período de Contrato 		

Assinaturas
Período de Contrato

						3 Meses 				6 Meses 				
Todo País (*) 				
Países da SADC (**) 				
Resto do Mundo(**) 			

720.00 Mt 			
400 R 					
171 USD / 143 € 			

(*) Distribuição ao domicílio, em Maputo
(**) Inclui porte. Pode ser pago em meticais ao câmbio do dia

1,560.00 Mt 				
800 R 					
343 USD / 286 € 				

12 Meses
3,120.00 Mt
1600 R
400 €
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Cultura
“Time” coloca Kim Kardashian e Kanye
West entre os mais influentes do mundo
Da lista fazem parte os nomes de Kevin Hart, Emma Watson e Christopher Nolan.
A empresária e estrela de
“reality show” Kim Kardashian e o seu marido, o “rapper” Kanye West, estão entre as 100 celebridades mais
influentes do mundo, na lista
elaborada pela revista “Time”.
“Kim e as suas famosas irmãs empresárias, guiadas por
uma matriarca experiente e

incansável, ampliaram a definição de família. Apesar de
todo o aparato e da autopromoção, Kim deixou de ser
uma irmã mais velha invejável
de um clã de que todos parecem gostar”, lê-se na revista.
Em alusão a Kanye West, a
revista diz: “Ele não acredita
na falsa modéstia, e também

Rihanna aparece
num vídeo a
consumir droga
Um vídeo de Rihanna a festejar,
no festival Coachella, contém
imagens da cantora a consumir
cocaína. Rihanna já veio a
público desmentir a acusação.

A cantora norte-americana de
“pop” Rihanna aparece num vídeo publicado por uma das suas
bailarinas, via “Vine”, com uma
espécie de tubo branco na mão
e a tapar o nariz pouco depois.
Muitos encararam as imagens
como prova de que Rihanna
estaria a consumir cocaína. A
cantora já desmentiu o consumo da cocaína, mas admitiu a
utilização de outra. “É preciso
ter mesmo lata! Toda a gente consegue ver que aquilo era
um charro que eu estava a en-

rolar! Quem é que inala tabaco?
Fica a dica para quem nunca
experimentou que só o facto
de alguém mexer no nariz não
significa que estão a usar cocaína!”, explicou, numa publicação que eliminou mais tarde.
Para o provar, uma das bailarinas de Rihanna acabou por
partilhar um novo vídeo, filmado na mesma altura, onde
a cantora aparece a beber um
refrigerante, de cigarro enrolado na mão. (Redacção)
de Moçambique

não deveria fazê-lo. A confiança de Kanye em si mesmo e a
sua incrível tenacidade foi o
que o levou a ser o que é hoje”.
A lista da “Time” inclui os
nomes de Emma Watson e
Bradley Cooper, Julianne Moore e Julianna Margulies, Richard Linklater, Christopher
Nolan e Alexander Wang. As

cantoras Björk e Taylor Swift,
a actriz Reese Witherspoon e
os humoristas Amy Schumer
e Kevin Hart também fazem
parte das 100 celebridades
mais influentes do mundo.
“Na nossa lista anual, falamos de 100 histórias de influência individual. Mas, em
conjunto, essas histórias são
um hino à interacção. A tecno-

logia que nos conecta também
une os nossos mundos, de arte
e de ciência, de negócios e de
política. (...) Olhámos para as
pessoas que poderiam falar sobre a sua influência em todas
as dimensões”, disse Nancy
Gibbs, editora da “Time”,
para justificar os nomes incluídos na lista. (Redacção)
de Moçambique
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Procura de agentes
de vendas

de Moçambique

A empresa Canal i, Lda procura agentes em Maputo-cidade
e em todas as províncias do país que estejam interessados
em revender o jornal Canal de Moçambique.
Os interessados deverão contactar os nossos serviços
comerciais por email: veloso.f2@gmail.com ou por
telefone: 82 3672025 | 84 2120415 | 82 8405012

www.canalmoz.co.mz
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Ataques xenófobos na África de Sul

Sociedade Civil lança
grande marcha contra
a Xenofobia

Daviz Simango diz
que autoridades
sul-africanas são
cúmplices
“Há falta de consciência por parte
das pessoas que estão a efectuar
estes ataques, esquecendo-se de que,
em tempos, Moçambique ajudou
aquele país a lutar contra o
‘apartheid’” – Daviz Simango
José Jeco, na Beira

Salomão Muchanga, presidente do PJ
Está marcada para o próximo sábado, 25 de Abril, uma
grande marcha contra a xenofobia na África do Sul e solidariedade para com as vítimas. A
marcha é organizada pelo Parlamento Juvenil (PJ), Liga dos
Direitos Humanos (LDH)
e Solidariedade Islâmica. A
marcha que vai partir as 7:30
da Estátua Eduardo Mondlane na avenida do mesmo nome
e vai desaguar na embaixada

da África do Sul, na Polana.
Salomão Muchanga, presidente
do
PJ
disse
ao
de Moçambique que a marcha representa o repúdio veemente da Sociedade Moçambicana
para que a África do Sul, seu Governo, “seu Presidente e seus
Reis” readquiram a consciência
da irmandade Africana. “A África
do Sul rasgou a carta da União
Africana. Devemos lembrar ao
Presidente Zuma o quão cada

país sofreu pela África do Sul”
disse Muchanga para quem a
África do Sul tem de respeitar
Moçambique, com tolerância e
reconciliação;
“ZUMA REFUGIOU-SE NO
NOSSO PAÍS, PERDEMOS VIDAS PELA CAUSA SUL-AFRICANA, ÁFRICA DO SUL DEVE
MUITO A MOÇAMBIQUE” disse
Muchanga sentenciando que a Xenofobia deve acabar “já e agora”.
de Moçambique

O presidente do Movimento Democrático de Moçambique, Daviz
Simango, disse, no sábado, na cidade da Beira, que os sul-africanos
que estão a perpetrar actos de xenofobia, com assassinatos à mistura,
são ingratos que se esquecem que
há muitos sul-africanos que procuram oportunidades no estrangeiro.
Segundo Daviz Simango, há falta
de consciência por parte de alguns
dirigentes sul-africanos, que se
identificam com a violência contra estrangeiros. Simango diz que
é preciso recordar a toda África do
Sul que muitos moçambicanos perderam a vida em Moçambique procurando ajudar a libertação da África do Sul do jugo do “apartheid”. O
presidente do MDM diz que muitos
moçambicanos foram mortos pela
causa da África do Sul. “Há que
haver um peso de consciência por

parte dos governantes sul-africanos,
e terminarem com esta violência. É
preciso lembrar aos sul-africanos
que nenhum povo tem o direito de
tirar a vida de um outro por estar
no seu país. São muitos dos nossos irmãos que perderam a vida
na luta contra o aparthed’”, disse
Simango, que fez um discurso
muito duro contra as autoridades
sul-africanas, diz que há uma espécie de cumplicidade política. “Há
aqui uma coisa que não esta clara.
Os governantes sul-africanos são
cúmplices, ao proferirem discursos
contra estrangeiros naquele país. Se
foi um rei ou o filho do presidente
a dizer aquilo, onde que estava o
pai naquela altura?”, questionou.
Na opinião de Daviz Simango é
tempo de os que estão no poder desde a Independência criarem condições para que os moçambicanos sigam os seus sonhos dentro do país.
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Publicite a sua marca aqui.
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