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Lei de combate ao terrorismo

Governo quer condenar a doze anos quem
der “notícias falsas” sobre terrorismo
Oposição não concorda. Os Artigos 19, 50 e 59 são o âmago da discórdia
Maputo
– Depois de,
no dia 12 de Maio, as três bancadas
parlamentares (Frelimo, Renamo e
Movimento Democrático de Moçambique) terem aprovado, por consenso, na generalidade, a proposta
da Lei n.o 5/2018, de 2 de Agosto,
que estabelece o regime jurídico es-

pecífico aplicável à prevenção, repreensão e combate ao terrorismo
e acções conexas, ontem, quarta-feira, 18 de Maio, a oposição decidiu marcar um passo atrás no debate na especialidade, por considerar
que há Artigos da lei que violam a
Constituição da República. Trata-se

dos Artigos 19, 50 e 59 da proposta.
O deputado da Renamo José
Manteigas afirmou: “Ao pretender
resolver-se o problema de terrorismo não se pode e nem se deve
colocar em causa outros direitos, como as liberdades e garantias consagradas na Constituição”.

Tribunal trava eleições na Comunidade Mahometana para
evitar fraude numas eleições com terrorismo à mistura
O actual presidente está há doze anos no poder e fora do prazo do mandato desde há dois anos. Não são
substanciais os ganhos patrimoniais que podem advir da gestão directa da Organização. Mas o prestígio
que o cargo dá e a possibilidade de usar a Organização para encobrir outros negócios a partir de relações
clientelistas com o partido Frelimo é o que torna a Comunidade Mahometana apetecível.
Maputo
– O Tribunal
Judicial da Cidade de Maputo mandou suspender preventivamente as
eleições que estavam previstas para
amanhã, sexta-feira, 20 de Maio,
na Comunidade Mahometana, por
haver receios fundados de que as

mesmas iriam ser fraudulentas, para
manter o actual grupo no poder, dirigido pelo paquistanês Saleem Karim.
O único candidato que é do conhecimento público, até gora, Salim
Omar, intentou uma providência
cautelar para suspender o processo

eleitoral por causa de um conjunto
de razões: ameaça aos membros da
sua lista; marcação da votação para
as 20h00 e sem regulamento eleitoral; falta de informação sobre os
outros concorrentes; falta de apresentação das contas de sete exercí-
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“O terrorismo é um mal grave, mas
é nossa obrigação e dever legislar respeitando escrupulosamente a Constituição da República de Moçambique
e os princípios que norteiam o nosso
Estado de Direito e democrático”, disse José Manteigas. E acrescentou que
o seu partido é contra o conteúdo da
norma vertida n.o 2, do Artigo 19 da
Lei analisada, porque pode permitir
interpretações erróneas que podem
colocar os cidadãos a cumprir uma
pena de 8 a 12 anos de prisão apenas por se expressarem livremente.
A referida norma determina que
aquele que intencionalmente difundir informação segundo a qual
um acto terrorista foi ou é susceptível de ser cometido, sabendo que
a informação é falsa, é punido com
pena de prisão de 8 á 12 anos.
José Manteigas afirmou: “A norma fere gravemente o direito à informação, que é regulado pela
Lei 34/2004, de 31 de Dezembro,
e abre espaço para diversificadas interpretações, o que poderá
acarretar consequências graves”.
José Manteigas disse também que
a Assembleia da República estará

a proibir qualquer debate público
sobre o terrorismo ou qualquer outro assunto que esteja associado ao
terrorismo. “Isto representa uma limitação do exercício de direito à
informação, liberdade de expressão
e de imprensa. Viola o Artigo 48 da
Constituição da República. Aliás, as
restrições das liberdades fundamentais ocorrem nos termos previstos
no Artigo 295 da Constituição da
República”, afirmou e acrescentou
que uma lei ordinária não pode ir
contra a Constituição da República.
“A divulgação de uma informação
classificada não deve ser imputada
nem ao cidadão, nem ao jornalista,
mas a quem tenha o dever especial
de guardar e proteger essa informação. Não queremos pretender um espaço fértil de caça às bruxas”, disse.
José Manteigas referiu o julgamento
de professores universitários e jornalistas que apenas fizeram declarações
sobre actos de dirigentes que prejudicam o Estado moçambicano. Por
isso, a bancada parlamentar da Renamo absteve-se de votar a proposta
de revisão da Lei, enquanto não for
eliminado o n.o 2 do Artigo 19 da

proposta, que pode levar os cidadãos à prisão apenas por exercerem
o direito à liberdade de expressão.
A bancada parlamentar do MDM,
pela voz do deputado Silvério Ronguane, afirmou que a revisão de lei
poderia ser usada para perseguir e
calar aqueles que discordam dos
comportamentos maus e injustos.
“Estamos perante um documento urgente, complexo, inadiável e delicado. É urgente porque o terrorismo faz
vítimas, complexo porque situa-se na
fronteira entre o Direito legítimo que
deve reagir e combater as tiranias
e o dever do Estado de combater a
violência gratuita daqueles que não
aceitam o jogo democrático”, disse.
E acrescentou: “Quando uma lei advoga claramente e objectivamente a
limitação dos direitos fundamentais,
como se pode ler no Artigo 59, ou
quando se advoga escutas telefónicas,
como se lê na alínea g) do Artigo 50”.
Por sua vez, o deputado da Frelimo Faruque Osman disse que a Lei
se reveste de grande importância e
dá resposta à preocupação dos moçambicanos quanto à legalidade, justiça e direito à vida. (Neuton Langa)

cios económicos, que deveriam ser
aprovadas na mesma Assembleia.
A 3.a Secção do Tribunal Judicial
da Cidade de Maputo decidiu dar
razão ao candidato Salim Omar e tomou como provados todos os factos
relatados este e reprovou as eleições
nas condições propostas pela Direcção da Comunidade, destacando a
hora marcada (20h00) como não
sendo razoável e sendo uma indi-

cação clara de que visa excluir outros de participarem no processo.
E porque a providência foi marcada com contraditório deferido, a Direcção actual vai ser ouvida na próxima semana para
se defender dos factos apontados pelo candidato Salim Omar.
Desde que foram marcadas as
eleições, vive-se um ambiente conturbado na Comunidade

Mahometana da cidade de Maputo, uma das organizações religiosas mais antigas e influentes e
com grande domínio no comércio
A Direcção actual, chefiada por
Saleem Karim, está fora do prazo do
mandato desde há dois anos, e as
eleições nunca se realizaram, alegadamente por causa da covid-19.
Mas o facto é que essa Direcção
está há doze anos no poder e tem
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mostrado pouco interesse em perder o controlo da Organização.
Não são substanciais os ganhos
patrimoniais que podem advir da
gestão directa da Organização. Mas
o prestígio que o cargo dá e a possibilidade de usar a Organização
para encobrir outros negócios a partir de relações clientelistas com o
partido Frelimo é o que torna a Comunidade Mahometana apetecível.
Por exemplo, o actual presidente
da Comunidade Mahometana quase
nunca aparece. O seu homem-de-mão, o secretário-geral da Organização, Daudo Nuro, é quem sempre
aparece em nome do presidente.
Os grupos das grandes famílias do
comércio é que normalmente querem estar no topo da Organização.
Basta dizer que, antes de Saleem
Karim, quem esteve na presidência foi Kayum Bashir, o filho mais
velho e sucessor de Mohamad
Bashir Suleimane, dono da MBS,
que, num dado momento da história, foi o empresário número um do
partido Frelimo e que depois ficou
manchado com a declaração do
Departamento de Estado dos EUA

de que era um “barão da droga”,
uma alegação que agitou Maputo.
O actual presidente Saleem Karim é, ele também, um magnata que não dá muito nas vistas.
Está ligado à venda de material de
construção e é dono do condomínio de duas torres com quatro
blocos denominado “Maputo Beach Front”, na marginal de Maputo.
Saleem Karim tem sido contestado
em surdina, mas quase ninguém tem
coragem de o confrontar. Durante os
doze anos em que esteve à frente da
Comunidade Mahometana, nunca
ninguém ousou apresentar-se como
candidato. Por isso, foi renovando os mandatos automaticamente.
Mas, desta vez, Salim Omar, um
advogado de profissão, que também se dedica ao comércio, decidiu concorrer. Depositou a sua
candidatura na passada sexta-feira,
13 de Maio, e, a partir daí, toda a
sua lista deixou de ter paz, devido a ameaças dirigidas a si e aos
membros da lista. Passou a receber
mensagens de ameaça de morte
com indicação para deixar o Saleem Karim à frente da Organização

“até, pelo menos, mais 25 anos”.
“Depositei na sexta-feira a minha
candidatura e o meu manifesto.
Uma hora depois, membros da minha lista estão a receber ameaças”,
disse Salim Omar, em declarações
. E acrescentou que não
ao
sabe quem são os autores das ameaças. O que sabe é que as ameaças
têm a ver com a sua candidatura a
presidente da Comunidade Mahometana. “Temos os números registados. Submeti uma queixa à Polícia.
A mensagem dizia que só serei presidente em 2027. A segunda mensagem é de que eu devo retirar imediatamente a minha candidatura,
porque o presidente deve ser Saleem
Karim, o actual presidente”, afirmou.
Salim Omar disse ao “Canal de
Moçambique” que apresentou a
sua candidatura para resgatar a Comunidade do actual ambiente de
medo e colocá-la ao serviço dos
mahometanos e também da sociedade. Lembre-se que a Ccomunidade é patrona da Escola Mahometana, uma importante instituição
de ensino de classe média alta na
capital do país. (Matias Guente)

Detidos três agentes da Polícia que
roubaram a ladrões
Os referidos agentes interpelaram um grupo de agentes de segurança privada que haviam assaltado um armazém.
Em vez de deterem os ladrões, estes agentes da Polícia levaram-nos para um lugar isolado, tiraram-lhe os produtos
roubados e abandonaram os ladrões.
Beira
– A Polícia deteve, na tarde de ontem, quarta-feira,
18 de Maio, na Beira, três agentes
suspeitos de conivência com criminosos na província de Sofala,
disse, ontem, ao “Canalmoz”, o
porta-voz do SERNIC, Alfeu Sitoe.

“Os dois agentes estão detidos
por cometimento de crimes junto dos seus três outros comparsas
agentes de segurança privada que
também estão detidos por furto de
diversos produtos”, disse Alfeu Sitoe, na Beira, que falava a jornalis-

tas após a apresentação dos agentes,
Alfeu Sitoe disse que aqueles foram detidos na sequência de um
mandado de busca e captura emitido
pelo Tribunal Provincial de Sofala, a
pedido da Procuradoria Provincial
e do SERNIC, após se ter provado o
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seu envolvimento no crime de furto
de vários produtos num armazém no
Bairro do Vaz, na cidade da Beira.
Os agentes em causa tinham
apanhado em flagrante três guardas de uma empresa de segurança
privada na posse de vários produtos roubados de um armazém local. Usando uma viatura e arma de
fogo do Estado, desviaram o produto para um lugar incerto e deixaram os criminosos à sua sorte.

“Nós condenamos este tipo de
comportamento dos agentes. Este
não é o comportamento da instituição, mas, sim, de uns agentes,
por isso estão a ser responsabilizados criminalmente”, afirmou.
Além da detenção dos agentes da
PRM, foram também detidos os três
agentes da segurança privada envolvidos no mesmo crime de assalto.
Este é o segundo caso que se regista este ano na Beira, que envol-

ve agentes de vigilância da mesma empresa, que são avisados de
assaltos a estabelecimentos comerciais guarnecidos por eles.
“Há que começar a ter mais atenção na contratação dos agentes de
vigilância para guarnecer os estabelecimentos comerciais. São vários
casos, e parece-me que já está a
tornar-se moda agentes da segurança privada envolverem-se em actos
de assaltos”, concluiu. (José Jeco)

Na Beira

Trabalhadores da extinta TPB voltam a exigir ao
Conselho Autárquico pagamento de indemnizações
Beira
– Duzentos e cinco trabalhadores da extinta empresa
“Transportes Público da Beira”, que
deveriam ter recebido indemnizações
do Conselho Autárquico da Beira, em
Abril de 2018, continuam à espera do
cumprimento da promessa feita pelo
Conselho Autárquico. Já se passam
quatro anos. Trata-se do grupo não
contratado pela empresa “Transportes Municipais da Beira”, criada pelo
Conselho Autárquico da Beira no
quadro da descentralização dos serviços do Estado para esta autarquia
e para o Dondo, tendo ambas partilhado o património da extinta TPB.
Alguns trabalhadores da extinta
empresa “Transportes Público da
Beira” amotinaram-se ontem, quarta-feira, defronte do edifício onde
funciona a Direcção da empresa
TMB e defronte do escritório do
presidente do Conselho Autárquico, Albano Carige, com o objectivo
de exigir explicações sobre a contínua falta de pagamento das com-

pensações desde há quatro anos.
Um dos coordenadores da Comissão de Trabalhadores da extinta
empresa pública, Francisco Tomé
Afonso, disse que a manifestação visava reivindicar o direito de indemnização a que o grupo de duzentos
e cinco trabalhadores tem direito.
“Nenhum dos duzentos e cinco
trabalhadores recebeu uma carta de
desvinculação do TPB. Aconteceu
que, a 4 de Julho de 2018, o grupo
recebeu um pré-aviso e, a partir desta data até ontem, passam 48 meses
sem o pagamento das indemnizações
garantidas pelo Município. Tivemos
vários encontros com o falecido presidente do Conselho Autárquico da
Beira, Daviz Simango, o qual dizia ter
dinheiro para pagar, mas que não podia fazê-lo sem o despacho do Tribunal Administrativo, entidade encarregada para solucionar o problema”,
disse Francisco Afonso e acrescentou
que as conversações continuaram
com o actual presidente do Conse-

lho Autárquico, Albano Carige, que
também profere o mesmo discurso.
“Não sabemos a quem vamos recorrer. Estamos a morrer, pois, dos
duzentos e cinco trabalhadores que
faziam parte do grupo não contratado pelo TMB, alguns perderam a
vida, e outros estão doentes. Não
estamos a conseguir pôr as nossas crianças na escola. Tínhamos
filhos nas Faculdades, que hoje já
não estão”, disse Francisco Afonso.
Foi-lhe perguntado quem deve
contactar o Tribunal Administrativo. Francisco Afonso respondeu
que o Conselho Autárquico foi o
organismo que enviou o expediente para esta instituição e que deve
ser a mesma instituição a fazê-lo.
“Tudo indica que o Município nada
faz, pois passam quatro anos que o
processo não anda. Estamos a morrer
um a um. Dirigimo-nos a estes locais
hoje para reivindicar o nosso direito
e para pedir socorro a quem de direito. Estamos muito agastados com esta
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situação”, afirmou Francisco Afonso.
Outro trabalhador da extinta TPB,
Luís Mecindo, disse que a promessa feita em 2018 fazia referência a
que as indemnizações deviam ser
pagas em prestações, e a primeira prestação devia ter sido paga em
Abril de 2019 e a última neste ano
de 2022, mas nenhum passo foi
dado nesta perspectiva até ontem.
“Alguns trabalhadores morreram,
outros ainda não conseguiram reerguer as suas casas depois do ‘Idai’.
Somos desvinculados desta empresa
sem justa causa e julgamos que o
grupo de duzentos e cinco foi mandado para a rua por motivos políticos”, afirmou Luís Mecindo, que
foi secundado por Júlio Contente.

Este último disse que, aquando da
dissolução da TPB, em 2015, e rescisão de contratos de trabalho decidida pelo Conselho Autárquico, em
2018, o grupo de duzentos e cinco
trabalhadores não recebeu nenhum
documento sobre o seu afastamento da empresa, senão o pré-aviso,
que foi seguido da promessa de
pagamento
de
indemnizações.
“A Edilidade assumiu a responsabilidade de indemnizar o grupo,
acto que, até hoje, não aconteceu.
O Município alega que o caso foi
encaminhado para o Tribunal Administrativo, que deverá dar aval
em relação ao pagamento das indemnizações”, disse Júlio Contente.
O presidente do Conselho Autár-

quico da Beira, Albano Carige, confirmou, em declarações à imprensa
recentemente, na Beira, que o atraso
no pagamento das compensações
está refém do aval do Tribunal Administrativo, que deve determinar o
montante a ser pago a cada um dos
duzentos e e cinco trabalhadores.
Acrescentou que não tem havido consenso sobre os montantes a
serem pagos aos trabalhadores, na
medida em que os cálculos feitos
pelo Conselho Autárquico apontam
para uma indemnização que varia de
70.000,00 meticais a 1.500.000,00
meticais, enquanto que o cálculo
feito pelo grupo aponta para uma indemnização que varia de 80.000,00
a 1.800.000,00 meticais. (José Jeco)

Acidentes de viação mataram sete pessoas em
uma semana
Maputo
– Sete pessoas morreram, e vinte e três
contraíram ferimentos, dos
quais 21 graves e três ligeiros,
em consequência de 17 aci-

dentes de viação registados
em todo o território nacional
durante a semana passada.
Segundo a informação tornada pública, ontem, pelo

Comando-Geral da Polícia da
República de Moçambique, os
acidentes tiveram como causas
excesso de velocidade e ultrapassagem irregular. (Redacção)

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
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Notas
- Os valores expressos poderão ser pagos em Meticais ao câmbio do dia
- 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

