
Ano 11 | número 3412 Maputo, Segunda-feira 06 de Março de 2023

Director: Fernando Veloso | Editor: Matias Guente | Propriedade da Canal i, lda

Sede: Bairro Central, Av. Maguiguana, n.º 1049 | Casa n.º 65000 R/C | Registo: 18/GABINFO-DEC/2009

e-mail: canalipdfs@gmail.com | mtsgnt@gmail.com | Telefones: 823672025 - 823053185

Maputo  – A quadrilha 
de raptos com tentáculos na Polícia 
e na Justiça continua a desafiar o Es-
tado e a prosperar a olhos vistos. Na 
sexta-feira, 3 de Março, às 16h33, a 
Procuradoria-Geral da República dis-
tribuiu um comunicado anunciando 
a dedução da acusação contra qua-

tro indivíduos em prisão preventi-
va, envolvidos num crime de rapto 
ocorrido em 30 de Junho de 2022.

No mesmo comunicado, a Procu-
radoria-Geral da República anuncia 
a legalização da prisão, na África do 
Sul, de Esmael Nangy, o empresário 
moçambicano considerado mandan-

te dos raptos, aguardando processo 
de extradição para Moçambique. 

Cerca das 22h00 do mesmo dia, 
portanto, cerca de seis horas de-
pois, a quadrilha dos raptos res-
pondeu com mais um rapto. A 
vítima foi um empresário moçambi-
cano. Foi raptado na Av. Karl Max, 

Maputo  – A onda de 
indignação contra as declarações 
do ministro da Agricultura e De-
senvolvimento Rural, Celso Cor-
reia, segundo as quais 90% dos 
moçambicanos têm três refei-
ções por dia não pára de crescer.

A organização não-governamen-
tal Centro para Democracia e De-

senvolvimento considera que o 
ministro mentiu descaradamente 
e deve pedir desculpas aos mo-
çambicanos que não têm sequer 
acesso a uma refeição por dia.

“Um insulto aos milhões de mo-
çambicanos que não sabem o que 
vão comer no dia seguinte, é como se 
pode avaliar o discurso do ministro da 

Agricultura e Desenvolvimento Rural, 
segundo o qual 90% da população 
tem alimentação segura, ou seja, já 
consegue ter três refeições por dia”, 
lê-se numa publicação de ontem, do-
mingo, 5 de Março, do Centro para 
Democracia e Desenvolvimento.

Celso Correia fez essas declara-
ções no dia 1 de Março, em Roma, 

O Centro para Democracia e Desenvolvimento e a Fundação para o Desenvolvimento da 
Comunidade exigem que o ministro da Agricultura peça desculpas aos moçambicanos.

Foi legalizada, na África do Sul, a prisão de Esmael Nangy, o empresário moçambicano 
considerado mandante dos raptos, estando a aguardar o processo de extradição.
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Sobre os 90% de moçambicanos que têm três refeições por dia

Há consenso nas ONG’s e na opinião pública: 
Celso Correia está a mentir

Na sexta-feira

Mais um empresário raptado em Maputo
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capital da Itália, num encontro que 
teve com o director-geral da Organi-
zação das Nações Unidas para Ali-
mentação e Agricultura, Qu Dongyu.

“Este é um grande sucesso dos mo-
çambicanos. Nós estamos a ter estes 
resultados, mas agora o nosso gran-
de desafio é ter a certeza de que são 
sustentáveis e consolidar este prin-
cípio, continuando neste caminho”, 
afirmou o ministro nesse encontro.

Segundo o Centro para Democra-
cia e Desenvolvimento, Celso Cor-
reia mentiu descaradamente perante 
o representante máximo duma agên-
cia das Nações Unidas e ofendeu 
cerca de 20 milhões de moçambi-
canos que vivem abaixo da linha da 
pobreza. E não é a primeira vez que 
Celso Correia, ministro da Agricultu-
ra e Desenvolvimento, usa a mentira 
como instrumento de governação.

Moçambique tem uma taxa de pre-
valência de pobreza acima de 50%. 
Com mais de 30 milhões de habitan-
tes, Moçambique tem actualmente 
59,9% da população total vivendo 
abaixo da linha de pobreza e com bai-
xo acesso a serviços sociais básicos.

Fundação para o Desenvolvimento 
da Comunidade

A Fundação para o Desenvolvi-
mento Comunitário, cuja patrona é 
Graça Machel, desmentiu também 
Celso Correia em relação à segu-

rança alimentar em Moçambique, 
dizendo que as declarações do mi-
nistro contrastam com a realidade vi-
vida por milhões de moçambicanos.

A Fundação para o Desenvolvi-
mento da Comunidade diz que a 
afirmação do ministro Celso Correia 
perante o director-geral da Organi-
zação das Nações Unidas para Ali-
mentação e Agricultura, Qu Dongyu, 
em Roma, de que 90% da popula-
ção moçambicana tem alimentação 
segura, ou seja, já consegue ter três 
refeições por dia, é uma informação 
que contrasta com a realidade vivida 
por milhões de cidadãos em Moçam-
bique, que morrem de fome no país.

A Fundação para o Desenvolvi-
mento da Comunidade diz que o 
Programa Mundial de Alimentação 
refere que 80% dos moçambicanos 
não consegue ter uma dieta alimen-
tar adequada e 42,3% das crianças 
com menos de 5 anos de idade es-
tão desnutridas, Um estudo do Pro-
grama das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) publica-
do em 2021 concluiu que mais de 
70% da população de Moçambique 
vive em situação de vulnerabilidade.

“Em termos de números, são mais 
de 22 milhões de pessoas, das quais, 
63% vivem abaixo da linha de po-
breza. Os dados das Nações Unidas 
são corroborados pelas estatísticas 
oficiais do Estado moçambicano. Re-

sultados do Inquérito sobre os Agra-
dos Familiares, do Instituto Nacional 
de Estatística, realizado em 2019/20, 
mostram que, nas zonas rurais (onde 
vive a maioria da população), 60% 
de gastos de agregados familiares é 
com produtos alimentares e bebidas 
não alcoólicas. Ou seja, a maioria 
das famílias moçambicanas dedica 
60% do seu trabalho para conseguir 
alimentar-se”, lê-se no documen-
to emitido pela Fundação para o 
Desenvolvimento da Comunidade.

As declarações de Celso Correia 
em Roma

“Noventa por cento da popula-
ção tem alimentação segura, ou 
seja, já consegue ter três refei-
ções por dia, o que coloca o país 
fora dos países em risco de fome”, 
afirmou o ministro Celso Correia.

Ainda segundo o ministro, no 
país, menos de dez por cento da 
população é que está em situação 
de insegurança alimentar, o que 
coloca Moçambique fora da lis-
ta dos países em situação de fome.

“Este é um grande sucesso dos 
moçambicanos. Nós estamos a ter 
estes resultados, mas agora o nos-
so grande desafio é ter a certeza 
de que são sustentáveis e conso-
lidar este princípio, continuando 
neste caminho”, afirmou o mi-
nistro. (A. Mulungo e N. Langa)
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onde tem um estabelecimento.
“Da instrução do processo-crime 

n.o 14/GCCCOT/2022, no Gabine-
te Central de Combate Central de 

Combate à Criminalidade Organi-
zada e Transnacional, foi deduzida 
acusação contra quatro arguidos 
em prisão preventiva, e remetido 

ao Tribunal Judicial da Cidade de 
Maputo, para os termos subsequen-
tes”, lê-se num comunicado do 
Gabinete Central de Combate à 



ano 11 | número 3412 | 06 de Março de 20234

www.canalmoz.co.mz

Empresa Nacional 
ao Serviço da Nação

Empresa Nacional 
ao Serviço da Nação

Publicidade



ano 11 | número 3412 | 06 de Março de 20235

www.canalmoz.co.mz

Alfandegários, despachantes e empresários 
envolvidos em megafraude de isenções de 1,2 

mil milhões de meticais
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Maputo  – Vinte e nove 
cidadãos, incluindo funcionários da 
Autoridade Tributária de Moçam-
bique, despachantes aduaneiros e 
empresários ligados ao sector de 
exportação e importação de diver-

sas mercadorias estão a contas com 
a Justiça, indiciados da prática dos 
crimes de simulação, associação cri-
minosa e branqueamento capitais, 
segundo disse Hilário Lole, porta-
-voz do Serviço Nacional de Inves-

tigação Criminal, na sexta-feira da 
semana passada, 3 de Março, du-
rante a apresentação de um cida-
dão maliano, que foi extraditado da 
África do Sul e que foi constituído 
arguido no mesmo caso, cujo pro-

Criminalidade Organizada e Trans-
nacional, uma instituição adstrita à 
Procuradoria-Geral da República.

Segundo a nota, os arguidos são 
acusados da prática do crime de rap-
to (previsto e punido nos termos do 
n.o 1 e n.o 2 do Artigo 197 do Códi-
go Penal) e do crime de associação 
criminosa, (previsto e punido nos 
termos das alíneas a), s) e t) do Artigo 
7, da Lei n.o 11/22, de 7 de Julho).

“Da instrução dos Autos, consta-
tou-se que os arguidos fazem parte 
de um grupo criminoso que se dedi-
ca à prática de crimes de rapto, as-
sociação criminosa e de branquea-
mento de capitais”, pode ler-se no 
documento, que acrescenta que os 
indiciados foram detidos na sequên-
cia de uma investigação do crime de 
rapto ocorrido no dia 30 de Junho 
de 2022, na cidade de Maputo, Rua 
das Rosas, Bairro da Polana-Cani-
ço “A”. A vítima foi um empresário 
de nacionalidade moçambicana.

Segundo a nota da Procuradoria-
-Geral da República, no local do 
crime, os arguidos levavam a viatura 
que foi usada para transportar a ví-

tima e mais uma, de cor branca, de 
marca “Toyota”, modelo “Ractis”, 
que estava estacionada na esquina 
próxima da mesquita, que serviria 
de alternativa para a execução, caso 
ocorresse falha no ponto onde se 
encontrava, próxima da residência.

A Procuradoria-Geral da Repú-
blica diz que foram identificadas 
e apreendidas as duas viaturas 
usadas para o rapto da vítima, na 
posse dos arguidos, numa residên-
cia, situada no Bairro da Coop, ar-
rendada e ocupada pelos mesmos 
dias antes da ocorrência do rapto.

Legalizada a prisão de 
Esmael Nangy

No mesmo comunicado, a Procu-
radoria-Geral da República informa 
que Esmael Maulide Ramos Nan-
gy, que se encontra detido desde 7 
de Janeiro de 2023, na República 
da África do Sul, em cumprimento 
de um mandado de captura inter-
nacional emitido pelas autoridades 
moçambicanas, teve a sua prisão 
legalizada numa sessão realizada 
no Tribunal de Thembisa, no dia 2 

de Março de 2023. Neste momen-
to, está a correr um processo de 
pedido de extradição de Esmael 
Maulide Nangy para Moçambique. 
É acusado de ser o mandante dos 
raptos que há anos assolam o país.

Coincidência ou não, o facto é 
que, no dia em que foi emitido o 
comunicado da Procuradoria-Ge-
ral da República, a quadrilha dos 
raptos fez mais uma vítima. Como 
sempre, a vítima foi um empresário. 
É dono de uma sapataria localiza-
da na Av. Karl Marx, na cidade de 
Maputo. Um vídeo amador mostra 
homens armados a levarem a víti-
ma com recurso à força física para 
uma viatura ligeira de cor branca.

Segundo a Confederação das As-
sociações Económicas, o negócio 
criminoso dos raptos representou 
cerca 2,2 mil milhões de meticais 
até 2022, extorquidos aos empre-
sários. Os raptos e sequestros que 
têm vitimado a comunidade em-
presarial acarretam como con-
sequências a fuga de capitais e a 
retracção de investimento na eco-
nomia nacional. (André Mulungo)
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cesso tem o número 1-PGR2022.
Hilário Lole disse que estes cida-

dãos, em conluio, emitiram isen-
ções aduaneiras para importação 
de diversas mercadorias e vestuá-
rio em fardos, que eram declarados 
como sendo para doação nas zo-
nas de ataques terroristas em Cabo 
Delgado e outros pontos do país.

“Estamos perante uma operação de 
extradição de um cidadão maliano 
da África do Sul para Moçambique, 
que foi constituído em arguido com 
outros vinte e oito indivíduos, em 
conexão com o crime de simulação 
que resultou na emissão fraudulenta 
de isenções de direitos e mais im-
posições aduaneiras num valor de 
18,6 milhões de dólares”, afirmou.

O SERNIC não revelou a identida-
de do cidadão maliano, mas disse 
que, após a sua constituição em ar-
guido e emissão do seu mandato de 
captura, fugiu do território nacional, 

e as diligências realizadas culmi-
naram com a sua neutralização na 
África do Sul, através da coordena-
ção com a INTERPOL, quando ten-
tava embarcar para Costa do Marfim.

“As autoridades moçambicanas re-
quereram a extradição deste indiví-
duo. Faz parte de outros cidadãos em 
que recaem sobre eles vários tipos 
de crime, a partir do crime de simu-
lação, associação criminosa, bran-
queamento capitais. Irão decorrer os 
devidos procedimentos processuais 
para a sua responsabilização crimi-
nal, assim como a neutralização dos 
demais indivíduos que, no decur-
so do processo, foram identificados 
como autores destes factos”, afirmou.

Acrescentou que a extradição de-
morou porque tem de haver acor-
do entre os países, requer vários 
trâmites legais, mas o resultado 
final foi a efectivação da extradi-
ção para Moçambique, onde vai 

responder pelos crimes cometi-
dos dentro do território nacional.

Áreas empresariais do maliano
Segundo o SERNIC, o maliano, 

aqui em Moçambique, era empresá-
rio no ramo de importação e expor-
tação de mercadorias e vestuário, 
e estava aliado a outros empresá-
rios que se dedicavam a esta práti-
ca, que também estão implicados.

“Neste processo, alguns empresá-
rios foram detidos, incluindo funcio-
nários seniores da Autoridade Tribu-
tária de Moçambique, despachantes 
aduaneiros e outros empresários li-
gados à importação e exportação de 
mercadorias. Não podemos avançar 
o número dos indivíduos presos em 
conexão com este caso, mas garan-
timos que temos um bom número já 
detido. Há um mandado de captura 
de todos os vinte e nove, e o trabalho 
continua”, afimou. (Cláudio Saúte)

Maputo  – O director-
-geral no Serviço Nacional de 
Migração, Fulgêncio Seda, disse 
que o angolano Eugénio Quintas, 
mais conhecido como “Mange-
nas”, retido no Serviço Nacional 
de Migração está bem, seguro, e 
não será repatriado para Angola.

“Os quatro cidadãos angolanos 
(o marido, esposa e dois filhos) es-
tão sob custódia da Migração. Es-
tão em segurança. Prestámos todo 
o apoio necessário, sobretudo ali-
mentar. Do trabalho da auscultação 
constatámos que entraram através 
da fronteira de Ressano Garcia no 
mês de Fevereiro. Não conseguiram 
dizer exactamente o dia que entra-
ram para o território nacional. Não 
trazem nenhum documento e, por 
esta via, estão numa situação de in-
fracção por terem entrado de forma 
clandestina e permanecido até afo-

ra ilegalmente. Desta auscultação 
também foi possível ouvir deles que 
estão a sofrer perseguições no seu 
país e, para nós, estes elementos 
são bastantes para que não possa-
mos tomar medidas administrativas 
de expulsão, porque estes elemen-
tos revelam-se importantes para se 
poder seguir com outras medidas. 
Quer dizer, apesar de terem entrado 
clandestinamente e permanecerem 
de forma ilegal, a nossa lei prevê 
uma limitação à expulsão adminis-
trativa quando houver suspeita de 
que, ao devolver-se a pessoa ao seu 
país de origem, possa sofrer perse-
guições políticas, religiosas, raciais 
ou étnicas. Neste caso, temos de 
respeitar esta situação, daí que pas-
sos subsequentes serão levados a 
cabo para, de facto, apurar se real-
mente estes cidadãos angolanos 
sofrem de perseguições políticas e 

também no respeito de que o Estado 
moçambicano é signatário da Con-
venção de Genebra, que é a lei dos 
refugiados”, disse Fulgêncio Seda, 
na sexta-feira, 3 de Março, duran-
te uma conferência de imprensa.

Acrescentou que na quinta-feira, 
a Migração recebeu um ofício da 
Procuradoria-geral da Repúbli-
ca a apelar para que se garantisse 
as medidas de segurança. Disse 
também que receberam do Con-
selho Episcopal para Emigrantes, 
Refugiados e Deslocados um ape-
lo para que estes cidadãos sejam 
encaminhados para outras instân-
cias e apurar se, de facto, existem 
elementos que os colocam na si-
tuação de requerentes de asilo.

“O Governo deve perceber e 
ponderar” – MDM

O porta-voz do Movimento De-

Caso do angolano Eugénio Quintas

Governo diz que família de “Mangenas” está 
segura e não será deportada
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mocrático de Moçambique, Ismael 
Nhacucué, disse que o Gover-
no, dentro das suas relações com 
Luanda, deve perceber e ponde-
rar todos os factores humanos re-
levantes antes de tomar a decisão 
de entregar, ou não, “Mangenas” e 
família às autoridades angolanas.

“A situação do cidadão angola-
no, supostamente perseguido em 
Angola por denunciar envolvi-
mento de altos oficiais da Polícia 
por tráfico de droga deve ser en-
carada com seriedade. O processe 
merece dar prioridade, em primei-
ro lugar, à vida humana”, disse.

Acrescentou que não se pode 
aceitar que nas instituições haja 
situações que possam colocar em 
causa os mais elementares direi-
tos humanos. Disse que a Polícia 
deve exercer um papel de garan-
tir a protecção de qualquer cida-
dão cuja integridade física este-
ja a ser colocada em causa a sua.

“Preocupa-nos, primeiro, a for-
ma como uma cidadã angolana 

visivelmente num estado emocio-
nal alto reclamando um tratamen-
to que lhes foi dado pela Polícia. 
Mais ainda sendo gestante, a preo-
cupação aumenta”, disse duran-
te uma conferência de imprensa.

OAM impedida de comunicar 
com “Mangenas”

A Comissão dos Direitos Hu-
manos da Ordem dos Advogados 
de Moçambique manifestou inte-
resse em prestar assistência judi-
cial para salvaguardar os direitos 
fundamentais humanos de “Man 
Gena” e a sua família, mas foi im-
pedida de comunicar com eles pelo 
Serviço Nacional de Migração.

“A Comissão dos Direitos Huma-
nos da Ordem dos Advogados de 
Moçambique recebeu um pedido 
de socorro de Clemência Suzeth 
Vumi (mulher grávida), Jeison Ma-
nuel Quintas, “Man Gena”, e as 
suas duas crianças de dois e três 
anos de idade, todos cidadãos de 
nacionalidade angolana que esta-

vam sob custódia na 1.a Esquadra 
da Polícia. A Comissão realizou 
diligências preliminares e apurou 
que “Man Gena”, a sua esposa e 
as crianças foram transferidos para 
os serviços centrais migratórios”, 
diz a Ordem dos Advogados de 
Moçambique num comunicado.

Acrescenta que Comissão cons-
tatou que a família se encontra 
em Moçambique sem documen-
tos de identificação e, portanto, 
cabe ao Governo moçambicano a 
principal obrigação de salvaguar-
dar a integridade física, psíqui-
ca e protecção da vida de “Man-
genas”, sua esposa e seus filhos.

“Moçambique é um Estado de 
Direito e democrático e parte das 
Nações Unidas da União Africana 
que ractificou vários instrumentos 
de protecção e salvaguarda dos 
direitos humanos, especialmente 
para crianças, mulheres e pessoas 
em situação de vulnerabilidade”, 
conclui a Ordem dos Advogados 
de Moçambique. (Cláudio Saúte)

Maputo  – Duas mu-
lheres, uma com 33 e outra com 
61 anos de idade, perderam a 
vida na quinta-feira da semana 
passada, em Chemba, na provín-
cia de Sofala, após o consumo de 
um “medicamento” tradicional 
na residência duma curandeira.

“As duas pessoas perderam a vida 
após terem supostamente tomado 
medicamento durante o tratamento 
na residência de uma curandeira”, 
disse Dércio Chacate, porta-voz 
do Comando Provincial da Polícia 
em Sofala, quando falava a jorna-
listas, na sexta-feira, 3 de Março. 
Disse que o caso deu-se na quinta-
-feira, cerca das 9h00 horas, quan-
do dez pessoas que se acusavam de 

feitiçaria, num dos bairros daquela 
circunscrição, duas das quais já fa-
lecidas, dirigiram-se à casa duma 
curandeira identificada pelo nome 
de F. Nhancassa, de 34 anos de 
idade, supostamente para descobri-
rem quem era, no grupo, o princi-
pal mentor de actos de superstição.

Quando lá chegaram, foram sub-
metidas a um tratamento no in-
terior de uma palhota, mas, du-
rante o processo, duas pessoas 
sentiram-se mal, tendo morrido no 
local, o que fez com que F. Nhan-
cassa fosse conduzida aos cala-
bouços por causa do sucedido.

Dércio Chacate disse que F. 
Nhancassa, agora detida nas ce-
las da Polícia, em Chemba, admi-

nistrou substâncias nocivas a dez 
indivíduos, dois dos quais perde-
ram a vida, alegadamente por-
que queria descobrir o responsá-
vel de actos de feitiçaria na zona.

Dércio Chacate disse que F. 
Nhancassa confessou o crime, ale-
gando que foi solicitada pelo ir-
mão de uma das vítimas, de nome 
M. Sinaportar, para fazer um tra-
tamento, porque, supostamen-
te, a sua esposa andava doente.

Dércio Chacate disse que, depois 
do que aconteceu, os corpos foram re-
movidos e entregues às famílias para 
as cerimónias fúnebres. Disse tam-
bém que o Auto está lavrado e deve-
rá seguir os trâmites ulteriores no Mi-
nistério Público. (José Jeco, na Beira)

Na província de Sofala

Duas mulheres morrem durante tratamento 
em casa duma curandeira em Chemba


