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Destaques
Como os “camaradas” sufocam o Estado (I)

Estado paga pensões milionárias a
ministros e ex-ministros
Só José Pacheco ganha uma pensão mensal de 112 mil meticais do Estado que acumula com
o vencimento por estar no activo. Em um ano o Estado paga a José Pacheco 1.075.764,00 MT
(um milhão e setenta e cinco mil e setecentos e sessenta e quatro meticais), só de
reforma. É apenas um exemplo da enorme lista de “pensionistas de luxo”

José Pacheco
Matias Guente
É oficial: O Estado moçambicano está a gastar rios de dinheiro pagando pensões chorudas,
que vão até mais de 100 mil
meticais/mês, a dirigentes do Estado ainda no activo, que entretanto acumulam, a isso, salários
e regalias inerentes às funções
em que ainda estão no activo.
Ganham como reformados, mas
continuam no activo a vencer
também por isso. Depois o Governo diz que não há dinheiro
para quem trabalha e apenas
pede reajustamento, como foi o
caso dos médicos, entre muitos
outros funcionários públicos.
Por exemplo, o actual ministro
da Agricultura e membro da Comissão Política do Partido Frelimo, José Pacheco, está a receber,
para além do seu salário e regalias inerentes ao cargo de ministro da Agricultura, uma pensão
mensal de 122.988,43 meticais
(o equivalente hoje a cerca de
quatro mil dólares/mês), só por
ter atingido 35 anos a trabalhar
para o Estado. Tais valores constam de um despacho do Ministério das Finanças visado pelo
Tribunal Administrativo e publicado em Boletim da República
datado de 24 de Abril de 2013.

Em um ano, sem contar com
outros abonos, o Estado paga a
José Pacheco 1.075.764,00 meticais (um milhão e setenta e cinco
mil e setecentos e sessenta e quatro meticais) de pensão de aposentação. Acrescenta-se a isso
o salário de ministro que anda
à volta de 90 mil meticais base
e ainda as regalias e subsídios
que como se sabe são chorudas.
Assim pode estar encontrada
mais uma razão que faz com
que milhões de moçambica-

nos continuem a viver na miséria, sem água potável, sem
transporte, hospitais e escolas.
Pensão de José Pacheco
pagaria salário de 45 polícias
ou enfermeiros
Feitas as contas, só com o
que o Estado paga mensalmente a José Pacheco de pensão de
aposentação, o mesmo Estado
poderia pagar a 45 agentes da
Polícia, professores primários

do escalão mais baixo, enfermeiros ou serventes do hospital
pois o salário mínimo nacional,
nos termos da última revisão
em Abril do corrente ano está
fixado em 2.500,00 MT (dois
mil e quinhentos meticais),
excluindo subsídios diversos.
Entretanto, há dirigentes com
pensão de reforma (não salário), fixada em total equivalente
a 45 salários mínimos, por mês.
Em um ano a pensão do actual
membro da Comissão Política e

ministro da Agricultura, José Pacheco, dá para pagar 430 professores primários N4, enfermeiros
ou serventes de hospital público.
Mas o caso de José Pacheco
não é o único. Veja a seguir…
Ministro António Sumbana
São muitos os outros ministros
que também pediram a aposentação e continuam no activo a
(Continua na página seguinte)
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vencer valores exorbitantes do
Estado. Por sinal o mesmo Estado que alega não ter dinheiro
para aumentar a quem não ganha
o suficiente para sustentar-se a si
próprio e muito menos ainda as
suas famílias, paga a membros
do Governo valores exorbitantes, por acumulação de pensões
de reforma e salários por ainda
estarem efectivamente no activo.
Estes dados a que o Canal
de Moçambique teve acesso
comprovam que enquanto uns
funcionários se enchem com
dinheiro do Estado, por sinal
membros do próprio Governo
e quadros superiores do partido
no poder, os outros funcionários
vão vivendo a lamentar-se, sujeitando-se a represálias da mesma
Polícia tão mal paga como eles,
sempre que se manifestam a pedir que lhes revejam os salários.
Para além de José Pacheco,
há também o caso do actual ministro na Presidência para Assuntos da Casa Civil, António
Sumbana, que também pediu a
aposentação voluntária em 2007

e desde lá ganha mensalmente,
para além do salário que vence como ministro, uma pensão
mensal de 112.988,00 meticais.
E sendo assim, por ano, este
ministro da Casa Civil na Presidência da República factura,
só de pensão, 1.355.861,00 MT
(um milhão e trezentos e cinquenta e cinco mil e oitocentos e sessenta e um meticais).
Com o dinheiro que o Estado gasta com António Sumbana era possível mensalmente pagar 46 enfermeiros.
Manuel Chang, ministro
das Finanças
Manuel Chang, actual ministro
das Finanças, também faz parte
do mesmo rol. Pediu a aposentação em 2010. Desde lá ganha do
Estado como pensão mensal cerca de 108 mil meticais, dos quais
96 mil de pensão base e 12 mil
de compensação salarial. Por ano
aufere de pensão 1.307.822,00
MT (um milhão trezentos e sete
mil, oitocentos e vinte e dois me-

ticais). A compensação salarial,
segundo explicações de um quadro sénior do Ministério das Finanças, é uma verba destinada a
amortecer o impacto fiscal sobre
os rendimentos singulares. Lembre-se, entretanto que Chang
ganha também por mês um salário base de mais de 90 mil
meticais e regalias inerentes ao
cargo de ministro das Finanças.
Abdul Razak
O actual vice-ministro dos
Recursos Minerais, médico
generalista consultor, também
ganha, para além do seu salário de vice-ministro, uma pensão de aposentadoria fixada em
86.647,00 MT (oitenta e seis
mil seiscentos e quarenta e sete
meticais). Este valor corresponde a 77 mil de pensão base
adicionado a 12 mil meticais
de compensação salarial. Anualmente arrecada de pensão
1.075.764,00 MT (um milhão,
setenta e cinco mil, setecentos
e sessenta e quatro meticais).

Castigo Langa

Alcido Nguenha

Ivo Garrido

O ex-ministro da Educação
e actualmente deputado da Assembleia da República pela
Frelimo, Alcido Nguenha, ganha mensalmente só de pensão
de aposentação 105 mil meticais/mês. Anualmente ganha
1.260.065,00 MT. Acresce a
isso o salário e outras regalias
que aufere como deputado.

Ivo Garrido, ex-ministro da
Saúde, ganha de pensão de
aposentação, por mês, 104 mil
e 418 meticais. Em um ano
factura 1.400.638,00 meticais.

Castigo Langa
Castigo Langa, ex-ministro da
Energia, ganha de pensão de reforma, por mês, 66.000,00 (sessenta e seis mil meticais). Em 12
meses arrecada 797.339,00 (setecentos e noventa e sete mil, trezentos e trinta e nove meticais).
Virgília Matabele
Virgília Matabele, ex-ministra
da Mulher e da Acção Social, ganha de pensão 112 mil 988 meticais/mês. Em um ano factura só
de pensão 1.355.856,00 meticais.

Lucas Chomera
Lucas Chomera, ex-ministro
da Administração Pública e actual vice-presidente da Assembleia
da República, ganha de pensão por mês, 112 mil meticais.
Por ano arrecada 1.344.000,00
(um milhão trezentos e quarenta e quatro mil meticais).
A isso acresce o que ganha
como deputado e pelos cargos
que exerce na Assembleia da
República. Sempre a somar…
São dezenas os dirigentes
com pensões chorudas e outras remunerações acrescidas.
Na próxima semana o Canal
de Moçambique irá continuar
com a lista de mais dirigentes com pensões milionárias.

Virgília Matabele

Como funciona a aposentação voluntária?
O Canal de Moçambique
compulsou a Lei, mais precisamente o Estatuto Geral
do Funcionário e Agente do
Estado para perceber como
funcionam as aposentações.
Todos os dirigentes que arrolamos neste artigo pediram
aposentação voluntária. De
acordo com o artigo 144 do
Estatuto Geral do Funcionário
e Agente do Estado, a aposentação é voluntária quando
requerida pelo funcionário ou
agente do Estado que preencha os seguintes requisitos:
a) tenha satisfeito ou venha a satisfazer os encargos
para a pensão de aposentação;
b) tenha completado qual-

quer dos seguintes requisitos:
i. 35 anos de serviço;
ii. 60 ou 55 anos de idade, consoante seja do sexo
masculino ou feminino, respectivamente e pelo menos
15 anos de serviço prestado.
Cálculo da pensão
Já o artigo 160 do mesmo
Estatuto Geral do Funcionário e Agente do Estado, explica como é calculada a pensão.
A pensão de aposentação é
calculada obedecendo à seguinte fórmula: . Sendo que
“R” representa a remuneração
auferida no momento em que
ocorre o facto determinante da

aposentação e sendo “A” igual
ao número de anos de serviço completo até ao limite máximo de trinta e cinco anos.
O número 02 do mesmo artigo
refere que o cálculo da pensão
dos funcionários que no momento da aposentação se encontrem
em regime de destacamento ou
comissão de serviço há mais
de dois anos tem como base o
vencimento auferido em regime
de destacamento ou comissão
de serviço, salvo se os mesmos
preferirem que o cálculo da pensão tome como base a sua situação no quadro de categorias.
Quando a situação em regime de destacamento ou comissão de serviço for inferior a

dois anos, o cálculo da pensão
tem como base a média aritmética das remunerações auferidas nos últimos dois anos.
Tempo de serviço
Para efeitos de aposentação,
de acordo com o número 01 do
artigo 145 do dispositivo legal a
que temos vindo a fazer referência, é contado todo o tempo de
serviço relativamente ao qual o
funcionário ou agente do Estado
tenha satisfeito ou venha a satisfazer os encargos respectivos.
O tempo de serviço a considerar
para fixação da pensão de aposentação não pode ser inferior
a quinze anos, devendo o fun-

cionário ou agente do Estado
satisfazer os encargos relativos ao tempo em falta para
completar aquele mínimo.
Ora cumprido todo este itinerário, principalmente quando completados 35 anos de
serviço no Estado, muitos dirigentes requerem aposentadoria, e passam a receber pensão,
salário e regalias, sufocando o
Estado e deixando milhões de
moçambicanos na miséria. Na
próxima edição, abordaremos
a segunda parte deste dossier
envolvendo outros dirigentes
que chegam a ganhar mais de
150 mil meticais só de pensão
e com cálculos pormenorizados. (Canal de Moçambique)
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Afonso Dhlakama, líder da Renamo
Bernardo Álvaro
O líder da Renamo, Afonso
Dhlakama, reuniu-se no último domingo em Sadjundjira, com o bloco
da oposição extraparlamentar denominada “Oposição de Mãos Dadas”,
liderada por Francisco Campira. Por
outro lado, Ya-Qub-Sibindy, do
PIMO, Miguel Mabote, do PT, João
Massango, do Partido Ecologista,
Marcos Juma (PANAMO) ficaram
na Vila da Gorongosa sem permissão
para entrar na residência – “base” –
de Dhlakama, o que deixou este grupo indignado. A Renamo justificou
que o seu líder anda “sem tempo”
para atender a tantas solicitações.
Segundo apurou o Canal de Moçambique, o grupo de Sibindy teria
manifestado interesse em deslocar-se à Gorongosa, depois do encontro que manteve com o presidente
da República, Armando Guebuza,
e alega que na circunstância manteve um encontro com Jeremias
Pondeca na tarde do dia 11 de Julho corrente, parta concretização do
objectivo. Mas reconhece que partiu de Maputo sem a confirmação
da recepção pelo líder da Renamo
e ficou na Gorongosa sem permissão para chegar a Sadjundjira.
Procedimento e sorte diferente teve
o grupo de Francisco Campira. Este
teria solicitado ser recebido em Sadjundjira pelo líder da Renamo e partiu de Maputo já com confirmação.
Na quinta-feira da semana passada, Campira recebeu a resposta de
que seria recebido no domingo por

Afonso Dhlakama, na companhia
dos outros dirigentes daquele bloco,
nomeadamente representantes dos
seguintes partidos: PASOMO, PUN,
PANADE, PALMO, PUMILDE,
PLD, PPD, PRDS, PASDI e USAP.
Explicação da Renamo
De acordo com Jeremias Pondeca, a Renamo explicou ao grupo de Sibindy e Mabote que não
seria neste último fim-de-semana
que iriam ser recebidos pelo líder
da Renamo, mas, sim, numa outra ocasião, dado que já havia sido
autorizado outro pedido do grupo “Oposição de Mãos Dadas”.
“Quando na sexta-feira lhes
procurámos na pessoa do senhor
Miguel Mabote, para darmos a
resposta de Sadjundjira, ficámos
a saber que eles já se encontravam
na Gorongosa, a caminho de Sadjundjira, mesmo antes de obterem
a resposta. Em momento algum
demos a reposta formalmente por
escrito, como eles também haviam
feito. O que houve foi um encontro
em que dissemos que o presidente da Renamo estava disponível a
encontrar-se com os partidos extraparlamentares, sem, contudo, isso
significar garantia de que seria neste fim-de-semana”, disse Jeremias
Pondeca ao Canal de Moçambique.
Troca de acusações
Em conferência de Imprensa
realizada no Hotel Afrin em Ma-

puto na manhã de terça-feira (16
de Julho de 2013), os dirigentes
dos partidos políticos da chamada
“Oposição Construtiva”, representados, designadamente, por Miguel
Mabote, Ya-Qub-Sibindy e Marcos Juma, disseram que “o líder
da Renamo teve medo de abordar
questões profundas com estes “líderes visionários”, tendo optado
em receber os chamados “Oposição
de Mãos Dadas” que, por sinal, são
parte da coligação com a Renamo em processo de formalização”.
Disseram ter partido de Maputo na última sexta-feira (12 de
Julho), tendo chegado às 22 horas e 30 minutos à Vila da Gorongosa, onde ficaram à espera do
ajuntamento de todos os partidos.
Mabote não apresentou provas
documentais de terem sido autorizados a deslocarem-se a Sadjundjira,
limitando-se a dizer que no dia 11
de Julho pelas 14 horas “recebemos
uma solicitação da Renamo informando-nos da necessidade de formalização do pedido do encontro”.
Sábado (12 de Julho), por volta
do meio-dia, o Canal de Moçambique falou com Ya-Qub-Sibindy
que disse que tinha informações
de que o seu grupo não seria recebido pelo líder da Renamo. Mas
na conferência de Imprensa desta
terça-feira, Miguel Mabote tentou
escamotear a verdade, afirmando
que “na noite de sábado tomámos
conhecimento através do canal de
(Continua na página seguinte)
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televisão público, que para o encontro com o líder da Renamo estavam
excluídos os partidos Trabalhista. de
Miguel Mabote, PIMO, de Ya-Qub-Sibindy, PEC, de João Massango,
e PANAMO, de Marcos Juma”.
“Eu não confirmo que havia essa
informação. Tomei conhecimento
através do canal de televisão sábado à noite”, disse Miguel Mabote.
Na verdade, segundo admitiram, eles levavam para o líder
da Renamo, entre outros pontos,
a questão de desarmamento da
Renamo que vem sendo levantado e defendido pelo Governo.
Num outro desenvolvimento,
o porta-voz do grupo “Oposição
Construtiva”, Miguel Mabote, que
não deu explicações sobre o próximo
campo de protagonismo depois deste fracasso, acusou a Renamo de não
ter estatura política para “rejeitar um
político como eu (Miguel Mabote),
o Sibindy, o Massango e o Juma”.
“Dhlakama teve medo de dialogar connosco. Estamos dispostos a
dialogar com Dhlakama em paridade de ideias. Não aceitamos ir a Sadjundjira porque a segurança lá em
Vunduzi maltrata a gente”, afirmou
Mabote. Nunca houve qualquer incidente em Vunduzi ou Sadjundjira
que permita afirmar que a segurança da Renamo maltrata pessoas.

A fonte voltou a subscrever a
posição do Governo de que “a Renamo tem que ser desarmada, porque constitui uma ameaça à Paz”.
Este ciclo de hostilidades entre
o Governo e a Renamo começou
a 03 de Abril último quando a FIR
assaltou e violentou os militantes
da Renano na sua sede em Muxúnguè, onde acabou por confirmar que o fez por não terem dado
conhecimento prévio da reunião e
da agenda. O espaço atacado pela
Policia era privado, da Renamo.
A motivação do assalto pela FIR
foi claramente expressa ao Canal
de Moçambique pelo administrador do distrito de Chibabava, onde
se encontra o posto de Muxúnguè.
A Reportagem do Canal de Moçambique/Canalmoz
presenciou
a replica da Renamo ao quartel da
Policia na madrugada seguinte.
“Na capoeira deve haver um único galo. A Renamo tem que ser desarmada. Se formos a ver o Governo
e as forças de defesa e segurança é
que estão ao lado do povo, por isso
escoltam as pessoas enquanto a Renamo constitui uma ameaça e as
pessoas têm medo dela”, concluiu.
Ainda de regresso da Gorongosa
sem sucesso, Ya-Qub-Sibindy, em
declarações ao Canal de Moçambique, acusou Afonso Dhlakama

de “ter-nos evitado, porque sabia
das nossas ideias, que levávamos”.
Já João Massango e Miguel Mabote preferiram culpar Francisco
Campira por ser “ele que traiu a unidade de todos os partidos, porque foi
tratar a parte dele e só na quinta-feira
veio nos dizer que havia problemas
de sermos recebidos de uma vez”.
Campira contrapõe e fala de
mentirosos
Em contacto telefónico com
Francisco Campira, na manhã desta
terça-feira (16 de Julho de 2013), o
Canal de Moçambique ficou a saber
deste político que “apenas submeti
o pedido da audiência com o presidente da Renamo, o documento da
“Oposição Mãos Dadas” e não de
todos os partidos extraparlamentares que incluíam a “Oposição
Construtiva” como andam aí a dizer.
Campira negava, deste modo, que
tenha sido ele que submeteu o pedido
de todos os extraparlamentares, bem
como a razão da exclusão de outros.
De acordo com a sua explicação,
a “Oposição de Mãos Dadas” havia
submetido “há muito tempo” um pedido de audiência com o presidente
da República e com o líder da Renamo. Os pedidos demoraram a serem
respondidos até que na reunião havi-

da há duas semanas num dos estabelecimentos hoteleiros, a Presidência
da República manifestou a disponibilidade do chefe de Estado de encontrar-se com todos os partidos.
“Que se queixem de serem
vítimas de si próprios e não do
Campira ou da Renamo”
– Francisco Campira
De acordo com Campira, no
caso do pedido submetido à Renamo, em nenhum momento foi
feito em nome de todos “extraparlamentares”, mas, sim, do bloco “Oposição de Mãos Dadas”.
“Quando tivemos a resposta na
quinta-feira da parte da Renamo,
esta explicou da disponibilidade do
líder da Renamo recebê-los, mas
informou que transmitisse ao grupo
Mabote para formalizarem a sua intenção por escrito, ou não querendo
deviam mandar os nomes que iam
a Sadjundjira para serem inclusos no grupo “Oposição de Mãos
Dadas”, disse Francisco Campira.
Acrescentou que ele, pessoalmente, foi comunicar essa proposta
da Renamo ao grupo Sibindy, que
ao invés de se juntar à “Oposição de
Mãos Dadas” preferiu fazer o seu documento naquela quinta-feira, tudo
por causa de complexo de “não que-

rerem ser dirigidos por Campira”.
“Eles foram sozinhos à Gorongosa e foram os primeiros a saírem. Até
nós lhes perguntámos se tinham a
autorização ou não da Renamo para
se deslocar”, disse a nossa fonte.
Francisco Campira deplorou
ainda as acusações daquele grupo de Sibindy e Mabote, e disse
que no encontro que manteve com
o líder da Renamo, este manifestou interesse em receber a todos
e que tudo dependia da articulação da sede da Renamo em Maputo, tendo lamentado que o pedido deles tenha chegado tarde.
O encontro com Afonso Dhlakama havia sido solicitado pelos partidos extraparlamentares, depois
do encontro que mantiveram com
o presidente Armando Guebuza.
Os partidos extraparlamentares
estiveram a semana passada, segunda-feira, reunidos à porta-fechada
com o presidente da República,
Armando Guebuza, com quem
abordaram questões relacionadas
com a tensão político-militar que
se instalou no País, mormente na
região centro, entre o Governo e a
Renamo, depois da FIR ter assaltado
a sede da Renamo durante uma reunião partidária onde não encontrou
uma única arma. (Canal de Moçambique) (Canal de Mocambique)
publicidade
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Governo de “abutres”
sem escrúpulos
Por via do Boletim da República, ficámos a saber que os membros do Governo decidiram dividir entre si os impostos dos cidadãos em forma de pensões de reforma. São pensões que, como
pode ser visto no artigo sobre a matéria nesta edição, vão até
mais de 100 mil meticais por mês, superando um milhão de meticais por ano para cada governante e ex-governante, todos do
partido Frelimo, no poder desde 1975.
É de lei, sim, mas de uma lei injusta! Uma lei que beneficia a
quem governa, a quem gere os impostos dos cidadãos, a quem
toma as decisões. Uma lei arquitectada para beneficiar a quem a
fez e prejudicar a maioria dos cidadãos. Uma lei feita e implementada por gente sem escrúpulos para beneficiar a eles próprios.
Os ministros, vice-ministro e deputados que passam à aposentação, auferindo por isso milhões de meticais por ano, são exactamente eles que em sede do Conselho de Ministros aprovaram
as leis que aplicam em seu própria benefício e em sede do Parlamento usando da tal maioria qualificada da Frelimo, as legitimam. Fazem tudo eles!
É uma lei feita pelos poderosos para beneficiar os poderosos.
Basta lembrar que neste País os professores (que foram professores destes governantes), os enfermeiros, os polícias, os militares, os médicos, para além de auferirem péssimos salários, vão à
reforma sem nunca terem sido promovidos ou ver os seus salários melhorados por alegada falta de cabimento orçamental. Mas
para os que fazem as leis há sempre provimento!
É, entretanto, um autêntico insulto à consciência dos contribuintes pagar reformas milionárias aos governantes e ver que os
funcionários que realmente prestam serviços públicos andarem
a sofrer.
Todos nos lembramos da voz trémula e semblante carregado
de dor da enfermeira que nas câmaras de uma das TVs deu o seu
testemunho, o testemunho da dor a que está sujeita, ao ver-se ir à
reforma ganhando apenas 2.800,00 meticais/mês.
Todos nos lembramos das sucessivas vezes que a senhora ministra da Função Pública, Vitória Diogo, com ar de quem está
cheia de razão, veio a público justificar a lentidão na promoção
da progressão nas carreiras aos funcionários do aparelho do Estado, apontando a falta de fundos como causa.
Pura hipocrisia!!! Os fundos só faltam quando é para aumentar
os salários do agente da polícia, professor, do enfermeiro, do médico. Quando é para pagar a reforma de Manuel Chang, de José
Pacheco, de Alcido Nguenha, de Virgínia Matabele, de Cadmiel
Muthemba, de Lucas Chomera, de Castigo Langa, enfim, de nomes sonantes, há sempre cabimento orçamental.
Isto expõe a cúpula de mafiosos que nos governam. Caso cari-

cato, muito caricato mesmo é o de Manuel Chang, ministro das
Finanças, que para passar à reforma voluntária foi o seu vice que
assinou o despacho autorizando a reforma. E os demais cidadãos,
funcionários do Estado, que não têm esse poder permanecem ganhando salários míseros e os que se aguentam abandonam a função pública para trabalhar no sector privado, nas multinacionais.
Nada contra a reforma de quem completou 35 anos a trabalhar
para o Estado, mas ou há reforma para todos ou não há reforma. Ou há salário ou pensão justa para todos ou nada há! Esta
situação que aqui expomos só pode ser tolerada, não diríamos
por um povo pacífico, mas adormecido. Só jovens entorpecidos
com cervejas vendidas a preço de banana, com “tentação”, com
“Dom Baril’, com “Boss Whisky” podem continuar a trabalhar
para pagar impostos que pagam salários de uma cúria de abutres.
Não seria exagero todos os moçambicanos que se sentem ofendidos com este “roubo”, boicotarem o pagamento de impostos
até que esta situação seja revertida. Não seria exagero apelar
para uma manifestação popular pacífica contra este assalto aos
contribuintes para que esta gente se demita.
O povo tem a sua responsabilidade nisto. É o povo que sustenta
este Governo de abutres. O povo precisa de entender que lamentando sem agir, nada irá mudar. Os gananciosos que tomaram o
aparelho do Estado vivem à custa do suor de quem trabalha.
Nesta edição demonstrámos como estes governantes da Frelimo agem. O exemplo é do ex-ministro do Trabalho, o Sr. Guilherme Luís Mavila, que actualmente aufere quatro salários no
mesmo Estado e nas empresas por ele participadas.
Enquanto milhares de jovens, formados, deambulam com diplomas nas mãos à procura de emprego, há a quem o Estado
paga quatro salários por mês. E que salários!!!!
E depois ouvimos “o chefe” a pedir “trabalho e paciência” aos
moçambicanos. A pedir para os moçambicanos esperarem até
2018 para sentirem os benefícios dos recursos minerais. Discurso de farsa, discurso de quem come, enche a pança e depois se
esconde atrás do casaco e vem a público dizer que “o País está
pobre”. De facto, está pobre, mas não de recursos. Está pobre de
dirigentes com escrúpulos e de povo capaz de se impor contra
uma oligarquia que se instalou a sugar o Estado e a sugar tudo
para o bando até não sobrar mais nada!
Nós nunca duvidámos disto e sempre dissemos aqui que estes
governantes não merecem o mínimo de consideração dos moçambicanos. Alguns podem até ser bons pais, esposos, filhos ou
até vizinhos, mas como gestores de bens públicos são uma vergonha: autêntica vergonha!
O povo deve dizer basta e por esta cúria de abutres a marchar
para fora do poder. (Canal de Moçambique)
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Opinião
Mwathumunu

Senhor Guebuza, pare de
lixar este País!
Por: Matias Guente
Por uma questão de humildade
intelectual, devo confessar que o
título não é da minha inteira responsabilidade. As palavras originais são de uma humilde senhora
que em reacção à interrupção de
fornecimento de água por manifesta incompetência do Governo,
disse a STV as seguintes palavras:
“senhor Guebuza, se não quer
governar deixe-nos em paz”! O
pronunciamento não podia estar
mais imerso no poço da lucidez,
tal como a intervenção não podia
estar mais inspirada nos mais elementares cânones do patriotismo.
Senhor presidente, tomei a liberdade de escrever-lhe este pequeno comentário para, na qualidade de cidadão, discordar in toto
dos seus procedimentos. Mas gostaria antes de informar-lhe – caso
não saiba – que o senhor presidente é, neste momento, o cidadão
mais impopular da nossa praça.
Contrariamente ao que os seus
correligionários dizem, o senhor
presidente é, simplesmente, o cidadão menos querido de um total
de mais de 22 milhões de moçambicanos. E isso não é fixação, senhor presidente, é a mais crua realidade. Aliás, mais da metade da
população moçambicana encontra
no senhor Guebuza o culpado pelo
seu insucesso, falta de esperança e
frustração. Uma das cidadãs é a
que teve a oportunidade de o dizer

diante de câmaras na televisão.
E esta grossa franja da população tem suas razões. Uns votaram
por duas vezes em si e acreditaram no que o senhor andou a prometer durante as duas campanhas
eleitorais. Outros simplesmente já
o conheciam e não acreditavam
no senhor e vêem-se agora a viver
o apocalipse político-social de um
País que tinha tudo para dar certo, e
ser um lugar normal para se viver.
Mas convêm esclarecer-lhe,
senhor presidente, onde tudo começou. Se bem que Carlos Cardoso, em 1997, previu que tudo iria
começar com a sua indigitação a
candidato à presidência da República. Profecias, embora certas,
à parte! Tudo começou com a
gestão de expectativa. O senhor
apresentou-se como o salvador do
País, com um discurso intriguista
que visava colocar o presidente
Chissano numa situação de vilão.
Prometeu acabar com tudo que,
na sua óptica, foi introduzido por
Joaquim Chissano. Mas o tempo e os acontecimentos estão a
provar que era tudo mentira! Da
corrupção à pobreza, tudo aumentou. Das oportunidades à esperança, tudo privatizou. Liberdades? Simplesmente coarctou-as.
Transformou a Frelimo numa
seita religiosa que difunde o medo
e o ódio. Medo de Guebuza e
ódio a quem não cultua Guebuza.
Transformou pessoas inteligentes

em autênticos pacóvios. Conseguiu levar jovens com formação
superior e com tanta energia e
conhecimento, e transformou-os
em sindicalistas do delírio. Andam de televisão em televisão e
nas redes sociais a demonstrarem
a necessidade urgente de um psiquiatra nas suas vidas, tudo em
defesa do indefensável materialmente corporizado pelo senhor.
Senhor presidente, o senhor
apresentou-se como “salvador”
do País, e tudo indica que vai sair
certamente, como o “destruidor”
do País. Na verdade, o senhor
Guebuza está agora a ser vítima
da sua campanha populista. O que
houve, na verdade, é uma espécie de “inflação de expectativas”
e o correspondente efeito “boomerang” tratado em marketing
político. O senhor inflacionou as
expectativas dos eleitores e não
conseguiu cumprir um terço daquilo que andou a prometer. Tudo
que disse que ia combater, triplicou ou quadruplicou no seu reinado. Tudo o que disse que ia dar,
não deu e acumulou para si. Não
é por acaso que todos os seus próximos são os cidadãos mais ricos
do País e estão entre os mais ricos
de África. Que o diga a sua primogénita filha, senhor presidente.
Nos últimos seis meses, não
deixa de ser estranho, senhor
presidente, que todos os jornais e
televisões abram os seus serviços

noticiosos com pessoas vítimas
do “Guebuzismo”. Para efeitos
deste comentário, vamos defini-los como todos os cidadãos que
o senhor está a prejudicar com a
sua desgovernação. Ora são funcionários que lhes é negado o
direito à greve, ora são médicos
a serem detidos, são desmobilizados a serem espancados e detidos ilegalmente, são milhares
de jovens licenciados que continuam pendurados nas residências universitárias e terraços sem
qualquer tipo de esperança, são
jovens que passam a vida a subtrair dias da sua própria esperança
de vida com bebidas espirituosas
que o senhor deixou entrar como
“investimento”, são militantes da
oposição a serem perseguidos e
detidos ilegalmente, antigos combatentes de que o senhor tanto fala
a serem desalojados das casas em
que vivem há 38 anos para lugar
incerto, é a população que vai ficar sem água nos próximos dias
por culpa da arrogância da sua
equipa. Até militares já assaltam
cidadãos! Todos esses sabem
que o culpado de tudo chama-se
Armando Guebuza. Todos estes
sabem que é Guebuza que está a
dar-lhes cabo da vida. Todos esses sabem que estão como estão,
por culpa do senhor Guebuza.
Nas redes sociais só se fala
do senhor, pelas mais desprestigiantes motivações. Aliás, nas

igrejas, nos hospitais, nos bares,
nas casas de prostituição, nas escolas, nos “chapas” e nos cafés
só se fala do senhor presidente
como o cidadão mais impopular. Os debates televisivos tratam
do senhor pela negativa. Todo o
mundo diz que o senhor está a dar
cabo do País. E isso, infelizmente é verdade, senhor presidente.
Sei que este meu comentário
chegar-lhe-á às mãos, e estará um
grupo de pessoas a dizer-lhe que
tudo isto que aqui elenquei são
mentiras inspiradas no antipatriotismo. Sei disso, senhor presidente. Mas se achar que tudo isto
é mentira, coloque-se o seguinte
desafio: entre numa escola, mercado, igreja ou bar e apresente-se como Armando Guebuza e
fique atento ao que vai acontecer nos próximos segundos.
O senhor teve o mérito de colocar o País numa situação de extrema pobreza e de falta de esperança já mais visto. Não há registo de
tanta miséria nas famílias, e revolta acumulada como agora, excepto quando estávamos em guerra. E
isso é obra do senhor presidente!
Obra da incapacidade! Em nome
do bom, senso subscrevo-me com
um patriótico pedido que, sinceramente, espero colher da vossa
parte uma afável receptividade:
senhor Guebuza, pare de lixar este
País! (canal de Moçambique)

Oração a um amigo iluminado
Por: Mablinga Shikhani
Meu caro amigo, Adelino Timóteo (prefiro assim
sem as intimidades do passado de que se assenhorou).
Eis-me, pois, aqui prostrado
diante da sua imensa sabedoria.
Li o que escreveu, e confesso,
tenho até agora dificuldades de
o classificar: se artigo, se outra
coisa. Meu amigo, desconstruiu-me, sim, como se propôs. Desconstruiu tudo o que eu pensava
ser a amizade e o respeito e o

que de ético, moral e de valores encerram e compreendem.
Desconstruiu os valores que
as nossas mães de vidas sofridas
nos incutiram. Ofendeu, insultou, vilipendiou, adjectivou, diminuiu, dogmatizou na mesma
medida que se envaidecia. Sobrepondo as ideias que defende
às que supõe ser as minhas sem
as entender ou pelo menos pedir-me algum esclarecimento. Descarregou, como lhe disse em duas

ocasiões, com todos os impropérios do seu iluminado e impoluto
léxico, todo o ódio que tem para
com Guebuza, mas fê-lo, deixa-me dizer, uma vez mais, de forma mais torpe, suja e mesquinha
que alguma vez já vi em alguém
e que jamais esperaria de si e
conspurcando com politiquice
o que me propusera a debater.
Acredito que conhece as razões do seu “heróico” e sujo
acto de patriotismo fingido e de

bairrismo acirrado. Não se esqueça, porém, iluminado amigo, que o meu artigo, as minhas
ideias, lá estão e continuam para
que, de forma limpa, se rebatam os argumentos e se debata
o que, de forma humilde e cidadã, apresento a escrutínio de
todos. Espero que desta vez o
faça com a educação, o respeito
pela diferença, e o faça ponto a
ponto como lhe sugeri e ética e
profissionalmente se deve fazer.

Olho por olho? Não, meu
caro e iluminado amigo, pois
assim acaba o mundo cego e
raivoso. O país precisa de todos. De si, de mim, dos outros
que da mesma forma tem ofendido e que espero não o venham
ofender, até porque, da senhora
sua mãe, nunca ouvi impropério nenhum ou zanga alguma.
Do seu amigo de sempre, o cobarde, o Goebbels e
propagandista.
(Redacção)
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Opinião
Balcão da Cantina

“A Maldição de Ondina”
Por: José Teixeira Pimentel
(Re)acabei agora este
“A Maldição de Ondina”
de António Cabrita. O autor, português imigrado em
Moçambique há uma série de anos, que o XXI vai
passando, poeta, prosador,
jornalista,
argumentista,
crítico, professor, bloguista (“Raposas a Sul”), editor, tradutor, vai tendo por
cá uma actividade intensa, constante e profunda,
afixada em vários livros,
disseminada em múltiplos
textos, ecoada em constantes prelecções, um ritmo que não lhe prejudica
densidade e ponderação.
Este romance, publicado inicialmente no Brasil
(Letras Selvagens, 2011)
sairá em breve em Portugal (Abysmo), o que espero possa vir a proporcionar a sua distribuição
no país, coisa desacontecida na anterior edição.
Nele o autor deixa o
seu olhar, desencantado
parece-me, sobre o seu
Moçambique, esse onde
nos encastramos. Chega-nos com uma verve mais
depurada do que a sua habitual, quantas vezes esta
excessiva, vulcânica. E
também sem pitada de exotismos, sem belezas tropicais ou pobrezas bíblicas,
espíritos austrais ou abismos pós-coloniais, utopias
desvanecidas ou boas causas, mais ou menos poetizadas, esse(s) registo(s)
que tanto abunda(m) em
tantos outros autores, nacionais ou estrangeiros,
quando se debruçam, reflectindo e reconstruindo
a realidade moçambicana.
“A Maldição de Ondina”
surge com recurso a uma
linha policial - e nisso, só
nisso, se aparentando a algumas outras construções
ficcionais portuguesas recentes sobre o país. Com

esse recurso se denota a
violência social, quotidiana, que Cabrita detecta na sociedade. Mas é
uma trama que não surge
como central, pois acaba por ser apenas o fio
de prumo para equilibrar
as múltiplas variáveis do
bailado melancólico que
avassala as personagens.
Nele encontro um manifesto iluminista, que se
expressa no título, uma
insurreição contra a persistência da história (de uma
tradição moderna, direi),
que vê como desagregadora, violadora da reciprocidade necessária ao bem
comum, comunitarista que
assim se desvenda o autor.
Nessa sua confrontação
com a permanência da história, com o discurso que
constantemente recorda os
conflitos havidos e os (re)
faz actuais, muito em particular o conflito colonial,
descobre-se um Cabrita
sonhando uma harmonia

social (um pós-colonial
apaziguado) e enfrentando a memória, pois a esta
vendo não como constitutiva do fluir actual mas
sim como sua opressora.
Ainda assim, talvez paradoxal, europeu desiludido,
deixando entender como é
a prática africana que alimenta a acção europeia - é
assim que vejo a articulação entre os dois protagonistas, o moçambicano
Raul e o pós-moçambicano César (neste habitando algo do próprio autor,
digo eu). Aqui, e por isso
o paradoxo que aponto,
regressando ao tal conflito anterior, afinal também
presente no âmago do livro, pois apresentando uma
apropriação, existencial, da
áfrica pela europa, expressa através da coexistência
entre estes “manos”, mesmo que “manos”. E, nisso,
produzindo a auto-culpabilização do apropriador.
No final, optimista trági-

co (?), deixa o autor a ténue esperança de uma mitigada redenção. O sonho?
Raramente gostei tan-

to de um livro com o qual
tanto discordo. Leiam-no, é a minha palavra.
(Canal de Moçambique)
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Canal de Irreverência

O mundo em 2G
Por: Ericino de Salema | Gafambagona@gmail.com
Na nossa crónica desta quinzena ocupamo-nos de dois sujeitos cujos apelidos iniciam com a letra G,
sendo um deles massivamente conhecido em Moçambique e em parte considerável do mundo político, e o outro
dispensando qualquer apresentação no mundo do futebol: referimo-nos a Armando Guebuza, Presidente da
República (PR) de Moçambique, e Pepe Guardiola, actual treinador do Bayer de Munique e ex-técnico principal
do Barcelona da Espanha. Deste último [Guardiola] reina neste momento inusitada expectativa, tendo em conta
que é agora o manager da equipa que desbaratou o sistema técnico dos catalães, por convincentes 7-0 em dois
jogos. Do primeiro [Guebuza] também houve, desde princípios de 2005 até pouco depois, incomensurável
expectativa, sobretudo por ele próprio ter colocado a fasquia muito acima, com tristemente célebres
retóricas, quiçá chavões políticos, como “combate ao deixa-andar” e “revolução verde”…
Sendo a proximidade, no
contexto do jornalismo, um
dos valores-notícia de nomeada, mesmo considerando
que esta prosa se não insere
no género notícia, iniciamos
este nosso “O mundo em 2G”
com breves notas sobre Guebuza, sobre quem órgãos de
informação há que já estão a
fazer “balanço sem contraditório” dos seus “dez anos” de
mandato, como se já os tivesse cumprido integralmente.
Guebuza não precisou que
fossem os cidadãos, analistas
e analistas inclusos, a terem
uma dose exagerada sobre o
que seria a sua administração,
pelo menos no seu primeiro
mandato: coube a ele mesmo,
motu próprio, a colocação da
fasquia bem alto, conforme se
achou claro desde o seu discurso de tomada de posse, ali
na Praça da Independência, a
2 de Fevereiro de 2005. Aliás,
tal foi a ‘oficialização’ do que
ele prometera em sede da campanha eleitoral, nomeadamente, de entre outros, o “combate
ao deixa-andar” e a implantação da “revolução verde”.
Em todos os ministérios
que durante a era de Joaquim
Chissano, qual “cara” do
“deixa-andar”, no âmbito do
enquadramento histórico das
palavras do seu sucessor, até
pareciam “estados” dentro do
Estado, não se demorou, com
a sua [Guebuza] ascensão, a se
verificar a queda de burocratas que eram conhecidos como
galácticos. Muitos deles, que
em termos legais e/ou regulamentares nem tinham direito a
viatura de afectação pessoal,

não demoraram a ser vistos
já sem os tais automóveis, e
subitamente a disputar o “chapa” com o povo. Por “dignidade”, os ditos cujos preferiram
abdicar até das boleias dos auto-carros dos seus ministérios.
Ao nível da super-estrutura
ministerial, deixou, por algum tempo, de fazer parte do
seu dicionário a realização de
seminários e “conselhos” diversos, alargados ou não, em
hotéis, estâncias turísticas e
similares, passando os mesmos eventos, em linha com a
filosofia por detrás do combate ao “deixa-andar”, a serem
realizados em salões desses
mesmos ministérios, ou nos
de entes a eles subordinados.
Mas, algum tempo depois,
não se sabendo se por fracasso da luta ou por “questões
estratégicas” – para usar uma
expressão na moda! – quase
todos os ministérios voltaram
às agradáveis estâncias que há
no nosso país, desde Pemba
a Chidenguele, ou da Inhaca a Chocas-Mar. Até o próprio Conselho de Ministros,
neste “paradigma” que já foi
“emergente”, já se reuniu fora
de Maputo (em Namaacha,
concretamente), talvez, como
certa imprensa ironizou, para
se “despistar” o “anti-patriótico” Hermínio dos Santos.
Em pouco tempo da vigência
do primeiro mandato de Guebuza, não se sabendo se por
mera cloincidência ou não, o
parque de transportes públicos
e “chapal”, que já era por demais deficiente, sobretudo na
capital do país, conheceu uma
regressão: as famigeradas ca-

mionetas voltaram à estrada,
desta vez, diferentemente do
que sucedia em finais da década de 1980 e princíopios
da de 1990, já sem bancos,
muito menos lonas. De entre
as “soluções” encontradas ao
transporte público, destaca-se
a introdução do transporte Boane-Maputo por barco; a sua
“história de sucesso” é sobejamente conhecida, termos em
que não a (re)contaremos, por
economia de tempo e espaço.
O pão, talvez por “anti-patriotismo”, veio aliar-se,
de entre outros, à cólera do
transporte público ou semi-colectivo. As panificadoras,
naquilo que ainda urge ser
objecto de debate no domínio
das relevantes políticas públicas, acabaram por esticar
a já esticada corda do preço.
A 05 de Fevereiro de 2008
o povo saiu à rua, nas principais cidades, para dizer o
que Carlos Cardoso já dissera 11 anos antes, ou seja, em
1997: “Guebuza não”. A 01
e 02 de Setembro de 2010,
o povo voltou a sair à rua.
Mesmo sem dados cientificamente testados, a alta fasquia que Guebuza colocou
a si mesmo acabou o pondo
de desgaste em desgaste. Situação que, em boa verdade,
se agudizou por Guebuza ter
adoptado uma “estratégia”
controvertida de lidar com
a crítica e os críticos da sua
governação, chamando-os de
“apóstolos da desgraça”, “tagarelas”, entre outros. Dito
de outra forma, Guebuza tem
tido uma atitude não acertada
para com os que não o baju-

lam, quando se expressam democraticamente, num contexto em que ele jurou respeitar e
proteger os direitos humanos,
no seio dos quais se acham insertos a liberdade de imprensa
e a liberdade de expressão.
Algures em 2008, talvez
no auge da sua impopularidade (?), Guebuza foi vaiado
à sua chegada ao Estádio da
Machava, para onde se deslocara para assistir o jogo Moçambique-Senegal. Foi, para
refrescar algumas memórias,
chamado de “foguinho”, em
jeito de conexão com o incêndio, do qual nem tem certamente culpa, que ocorrera
no edifício do Ministério da
Agricultura. Quando Chissano, o próprio “deixa-andar”,
chegou ao mesmo local, minutos depois, foi aplaudido de forma descomunal.
No tocante à “revolução
verde”, vale a pena recordar que, apesar de Guebuza
já nem dela falar, sobre ela o
seu governo até possui uma
estratégia, aprovada, nomeadamente, a 02 de Outubro de
2007, em sessão (vigésima
sexta) do Conselho de Ministros, e publicada em brochura no ano seguinte, que
tem como objectivo principal
“induzir o aumento da produção e da produtividade dos
pequenos produtores para
uma maior oferta de alimentos de uma forma competitiva
e sustentável” (Estratégia da
Revolução Verde, 2008:23).
Sobre a “revolução verde”,
que no contexto moçambicano
assenta em cinco pilares – (i)
recursos naturais (terra, água,

florestas e fauna bravia); (ii)
tecnologias melhoradas; (iii)
mercados e informação actualizada, (iv) serviços financeiros; e (v) formação do capital
humano e social – Guebuza
disse em 2008 em Nicoadala,
Zambézia, quando procedia
à abertura da campanha agrícola 2008/2009, que “…nos
recursos de que a nossa Pátria Amada é dotada podemos
combater a fome e diversificar
a nossa dieta alimentar. São
vários os sinais que expressam essas mudanças de atitude mas vamos destacar apenas
alguns: aderência dos produtores agrários à reintrodução
da cultura do trigo; a popularização da batata-doce, inhame e mandioca como substitutos do pão; a introdução da
mandioca como um dos ingredientes na produção do pão;
e disseminação da produção
doméstica de sumos e comportas a partir da batata-doce
e frutos exóticos, dos quais
ainda se produzem licores”.
Como seria de esperar, a
sobredita Estratégia de Revolução Verde foi depois traduzida num plano, como forma
de permitir a sua operacionalização: referimo-nos, em
concreto, ao Plano de Acção
para a Produção de Alimentos
(PAPA) 2008-2011, com metas
bem ambiciosas, de entre as
quais destacamos, a título de
exemplo, as seguintes [ha significa hectare e ton tonelada]:
• Trigo: “Para 22.875 ha
(…) a evolução das áreas será
(Continua na página seguinte)
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Opinião
Direitos Fundamentais (6)

A tragédia do teatro
Por: Amade Camal

…”guerra dos Muxungués” não passa de uma peça de teatro de fraca qualidade,
pessimamente ensaiada e com um elenco medíocre.
A arte na qual um actor ou
conjunto de actores interpreta
uma história ou actividades
com auxílio de dramaturgos,
directores e técnicos, que
têm como objectivo apresentar uma situação e despertar sentimentos na audiência é designado por teatro o
qual no Ocidente teve início
no século V a.c., tornando-se, desde então, numa arte
popular, representando dramas, comédias, sátiras, etc..
Em Moçambique, o Gungu,
o Mutombela e a Casa Velha
são, sem dúvida, os grandes
representantes do nosso teatro.
A arte de representar (teatralmente) tem sido cada vez

mais utilizada por diferentes
actores sociais, dissimulando
actos e atitudes com objectivo
de atingir fins indevidos ou
ilegítimos. Vezes sem conta,
deparamo-nos com situações
em que alguns actores sociais,
tais como: competidores, criminosos, políticos, governantes, etc., usam técnicas teatrais
para atingir determinado fim.
Este é o caso da “guerra dos Muxungués” que
não passa de uma peça de
teatro de fraca qualidade,
pessimamente ensaiada e
com um elenco medíocre.
Considerando que uma das
qualidades do teatro é a subtileza e inteligência da men-

sagem, prendendo a audiência
entre o drama e a comédia,
pode-se verificar que a peça
de teatro “guerra dos Muxungués” não possui nenhuma
destas qualidades, a sua mensagem é há muito percebida
e denunciada, os actores não
possuem criatividade, o figurino é o mesmo do dia-a-dia, o
diálogo sem sal nem pimenta
e a dissimulação é inexistente.
Matam e ferem o público
(espectador) que é inocente, destroem propriedades
e, no entanto, os autores,
directores e produtores desta peça são conhecidos e representam actos iguais a realidade do seu quotidiano.

Sem dúvida que o grande
herói deste “peça teatral” é o
espectador, que não se deixou
ludibriar, ignorando as ameaças e desafiando os actores da
guerra, continuando a efectuar
viagens como se nada fosse.
Estes actores medíocres representam fielmente o “mito
de procusto” que representava a tragédia colocando cada
um na sua medida, mesmo
que para tal fosse necessário cortar as pernas e braços
aos mais altos e esticá-los
no que se refere aos mais
baixos.
Todos
deveriam
encaixar-se na sua medida.
Oportunamente
apela-se
aos directores e ensaístas

como Gilberto Mendes e Manuela Soeiro para educarem,
pelo menos com o “ensino
básico”, os nossos actores sociais do quotidiano (incluindo
os seus bastidores), a arte de
“teatrar” (amigos favor não
confundirem com metralhar).
Aos que perderam familiares, aos feridos e aos que
viram os seus bens destruídos, a minha solidariedade.
Os inteligentes aprendem
com o erro dos outros!
Quando tiverem que escolher um político, pensem 33
vezes e avaliem o seu percurso anterior...
A luta continua,
(Canal de Moçambique)

governo se propôs atingir.
Quanto ao trigo, afigura-se-nos pelo menos curioso o
facto de, em sede de apresentação do balanço do Plano Económico e Social (PES)
ano passado na Assembleia da
República (AR), o governo,
através do ministro da Planificação e Desenvolvimento,
Aiúba Cuereneia, não ter dito
uma única palavra sequer.
No tocante à cultura do arroz, o PAPA 2008-2011 diz,
a dado passo, que no domínio do agroprocessamento se
daria primazia à “(i) atracção
do sector privado para investir na reabilitação e equipamento das fábricas existentes
e (ii) apoio às associações de
produtores em equipamento de processamento, com
unidades e capacidade entre
300 quilogramas e uma tonelada por hora” (pág. 33).
Das 14 fábricas de processamento que o país tinha em
2008, oito se achavam paralisadas e três funcionavam
parcialmente, segundo o próprio governo (PAPA, 2008:
34). Não somos possuidores
de informação sobre o estágio actual em que todas elas
se encontram, mas do que temos visto das localizadas na

região sul do país – Chókwè,
Chibuto, Xai-Xai e Bela Vista –, não hesitamos em afirmar que “a procisão ainda
nem sequer saiu da igreja”…
Vamos agora ao fantático mundo do futebol:
Pelas terras germânicas,
onde nos encontramos por
estes dias, continua motivo
de acesos debates, em tudo
que é arena (metros, lares e
cantinas estudantis, bares,
discotecas, media, etc.), a
nova era do Bayer de Munique, um dos mais afamados e históricos clubes deste
país, agora sob a batuta de
Pepe Guardiola, contratado
há pouco mais de seis meses,
mas tendo iniciado funções
a apenas cerca de um mês.
Uma das questões de fundo
reside no facto de Guardiola,
que antes de sair em sabática
treinou o temível Barcelona da
Espanha, que se viu, na Liga
dos Campeões, desbaratado
pela sua actual equipa, ter a
fasquia naturalmente acima. O
Bayer de Munique ganhou, na
época transacta, tanto o campeonato interno (a bundesliga)
como a liga dos campeões, do
que se extrai que, para manter o nível, dele se espera
que pelo menos ganhe o que

se ganhou na última época.
Outra questão tem que ver
com o facto de Guardiola provir de uma equipa que se destacava pela excessiva posse de
bola, o que era agenciado por
via da não descomunal concentração, num único extremo,
de executores como Mascherano, Busquets, Iniesta, Xavi
e Fabregas. A posse de bola
como arma se corporizava no
conhecido e reconhecido tic-tac, que entretanto sucumbiu
por claros 7-0 diante do Bayer
de Munique, este habitualmente de passos não curtos.
A sua actual equipa, dizem
os que bem a conhecem, diferentemente do Barcelona tem
a sua própria cultura de jogo,
que talvez se insira melhor
na cultura futebolística alemã. Logo, surge a indagação:
“quererá Guardiona transformar o Bayer de Munique
numa espécie de outro Barcelona?”. Diz-se por cá, à boca
grande, que se o fizer tal poderá ser um autêntico suicídio.
Outro ponto tem que ver
com o facto de, diz-se, talvez
com muita razão, que muito do
que Guardiola conseguiu conquistar nas quatro épocas em
que esteve à frente dos catalãs
– três ligas internas e duas li-

gas dos campeões – se deveu,
significativamente, à sorte
que teve de ter Messi, o melhor do mundo, na sua equipa,
com o que se dava ao luxo de
até jogar sem ponta-de-lança.
Muito há, de técnico-táctico, futebolisticamente falando, que se diz em torno da
expectativa que reina nesta
nova era do Bayer de Munique, prestes a iniciar em termos materiais. O que podemos desejar neste momento,
se bem que isso nem possa
fazer alguma diferença, é que
ela não fruste as expectativas, como parece ter sucedido
com o seu par G da Pérola do
Índico. Os mais pessimistas
até questionam: “Será que se
o Bayer de Munique tivesse negociado o contrato com
Guardiola depois da humilhação ao Barcelona, e não antes,
como foi o caso, ele [Guardiola] não teria preferido clubes
como o Chelsea da Inglaterra,
que também o desejavam”?
Mas uma coisa é certa: o
orgulho alemão já está ferido. Com a não renovação, pelo Bayer de Munique, da ligação contratual a
Jupp Heynckes. Que ganhou
tudo na época 2012/2013.
Alemão dos alemães, ele!

(Continuação da página anterior)

de 11.350 (ha), 45.000 ha e
uma produção de 21.300 ton,
46.313 ton e 96.750 ton respectivamente para as campanhas
2008/09, 2009/10 e 2010/11.
Esta produção poderá diminuir a necessidade de importação, reduzindo o défice para
387.9 mil ton na campanha
2010/11, o que corresponde a
20 porcento do consumo total
projectado” (PAPA, 2008:40);
• Arroz: “Para reverter esta
situação de défice, o plano
prevê a intensificação da produção numa área crescente
de 22.000 ha, 115.000 ha e
210.000 ha nas campanhas de
2008/09, 2009/10 e 2010/11,
respectivamente, para atingir
uma produção na ordem das
53.000, 355.000 e 687.000
toneladas de arroz em casca,
respectivamente. Com estes
níveis de produção perspectiva-se reduzir a dependência
do país às exportações em 96
porcento” (PAPA, 2008:25).
Achamos nós que um balanço da governação de Guebuza
que seja realmente balanço,
e não propaganda política,
deveria, no que ao sector da
agricultura diz respeito, por
exemplo, tomar como base
as metas a que o seu próprio
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Opinião
A crise da democracia, o capitalismo
e os caminhos da anarquia
Por: Hamilton S. S. De Carvalho | Professor Universitário & Doutorando em Direito pela FDUAL – PT
Este é o paradoxo actual:
“quanto mais razões há para
desacreditar o capitalismo –
tanto pela sua irracionalidade
e injustiça voracidade especulativa, como pelos catastróficos resultados ambientais das
suas políticas desenvolvimentistas – mais ameaçador ele
se manifesta e mais duradouro parece ser. Pelo contrário,
apesar de serem mais numerosas e justas as razões dos trabalhadores para exigir melhorias, materiais e laborais, mais
incapazes eles se mostram de
o fazer e mais parece afastar-se a perspectiva de uma verdadeira mudança social...”
OCTAVIO
ALBEROLA.
Se é verdade que a democracia tem sido, inquestionavelmente, o modelo político
que se afirmou ao longo do
século XX como única, melhor ou mais viável opção de

governação é também verdade
que há tantas democracias (e
teorias democráticas) quanto
há instanciações da mesma.
Neste sentido, olhemos com
alguma atenção para três sinas
de crise dentro da teoria democrática apontados pela investigadora da Universidade
do Minho, MARTA DA COSTA: (i) numa primeira faceta,
tem que ver com a crise da representatividade, sendo certo
que o padrão actual de representação, mesmo dominado
de reciprocidade e reivindicações, é ainda insuficiente e
incapaz de compreender com
profundidade a natureza das
novas reivindicações que são
feitas, como são feitas, e que
efeito podem ter a uma escala global; (ii) outro elemento
é a crise da participação, assistimos hoje a uma reconfiguração do sentido e práticas

de participação política que
traduz a alteração do próprio
paradigma da democracia representativa, ou seja, onde o
cidadão se afirma sobretudo
pelo seu papel de eleitor. Uma
nova construção epistemológica dita que para os dias de
hoje, os cidadãos não se vêm
mais apenas como meros eleitores nem como consumidores, mas sim como detentores
de direitos e deveres que merecem luta e defesa. Por seu
turno, os cidadãos já não se
identificam necessariamente
com partidos políticos, mas
sim com ‘causas’ ou reivindicações específicas; (iii) uma
terceira condicionante tem
que ver com a crise deliberativa factual, a deliberação como
é sabido, obriga-nos a representar as fronteiras e limites
entre inclusão e exclusão, tentando responder às questões:

quem pode e deve participar?
Como se pode participar? Assim, ao fazê-lo, a deliberação
toca nos pontos delicados de
qualquer teoria democrática,
obrigando-nos a definir com
maior clareza e rigor os limites da legitimidade democrática, assim como os limites
da participação política, inclusão e representatividade.
Do que até aqui vimos, vale
ressaltar que se torna evidente a impossibilidade de conceptualizar democracia em
termos disjuntivos; afinal,
participação, representação e
deliberação são todas as partes de uma mesma realidade
e uma boa teoria democrática
deve dar conta das relações
entre estas dimensões facetárias olhando para a realidade
e conjunto de práticas democráticas actuais. Com efeito,
a questão e o desafio de fun-

do que enfrentamos prende-se com tentar determinar o
ponto de equilíbrio entre esta
tríade da vida democrática
que se mostram encruzadas.
Termino este artigo deixando, obviamente, pontos por
esclarecer e como de início
uma frase conclusiva de reflexão a imagem das possibilidades actuais de uma acção
libertária em nome da maior
arrogância do sistema capitalista pela sua evidente irracionalidade económica e social:
“os homens temem este desconhecimento no qual entrariam se renunciassem à actual ordem de vida conhecida.
Sem dúvida, é bom temer o
desconhecido, quando a nossa situação conhecida é boa e
segura; mas este não é o caso
e sabemos, sem margem de
dúvida, que estamos à beira
do abismo.” LIEV TOLSTOI

Rabiscos da Soares

Quereis a “solução angolana”?
Confiais em quê?
Por: Ivone Soares*
Tenho estado a ouvir e a ler
bobices do tipo: “há que seguir a solução angolana”, mas
confiam em quê esses agitadores? São eles amantes da paz?
Buscam o entendimento? Ou
querem que o país caia nessa asneira, para no meio da
turbulência, feitos camaleão,
fazerem ajustes de contas entre camaradas e atribuírem a
responsabilidade à Renamo?
Creio que devemos deixar
que os grupos em diálogo continuem as suas rondas até que
se alinhavem os pontos até aqui
discordantes. Não acredito que
essa gente que tenta agitar um
e outro lado para que a contenda nunca mais cesse, não acre-

dito que estariam nalguma linha de combate para defender
com armas essas sandices que
por aí dizem. Estando no conforto de um estúdio televisivo,
ou num escritório, ou ainda
numa boa pastelaria a “exalar”
ideias tórridas, descabidas,
impensadas, a partir desses
lugares frescos tudo podem
dizer. A partir desses lugares
também é fácil ordenar acções
bélicas, todavia duvido eu que
essa gente pegasse em si rumo
a Satungira para enfrentar a
vida real. Escrevem quase
bem os guiões para filmes de
ficção que por pouco são confundidos com pessoas destemidas, homens valentes, bons
conselheiros. Parem de enga-

nar o vosso camarada-chefe!
Ser da oposição neste país,
Moçambique, é suicídio. É
preciso muita coragem e estar disposto aos sacrifícios
que um Estado partidarizado
impõe aos seus nacionais. É
o mesmo que ser enterrado
vivo. Tudo quanto é oportunidade quase que se vê como
miragem. Somos desprezados, excluídos, prejudicados
sempre que possível. Alguns
nos tratam como se leprosos
fossemos. Perdemos direitos
de quase toda a espécie. Somos marginalizados por quase
todos aqueles que se julgam
superiores porque estão no
poder. Então, aventarem nos
silenciarem,
“decapitando”

a raiz da nossa frondosa democracia só pode ser bobice.
Quem tem medo de morrer?
Nós estamos mortos desde a
altura em que decidimos pensar por conta própria. Em
cada amanhecer temos consciência de que se ainda respiramos é graças a benevolência
divina. Se dependêssemos dos
nossos opositores políticos
para respirar a muito estaríamos no quinto dos infernos.
Será falta de auto-estima
expressar o próprio pensamento ou filiar-se livremente
num partido diferente do quase cinquentenário? Exigir que
Moçambique paute pela separação de poderes, que pugne
pela transparência na gestão

da coisa pública, ou que prima
por combater o crime organizado, a corrupção e/ou que
comece a fazer coincidir o discurso de governação participativa, inclusiva com a prática?
Os que proferem algumas
bobices que alguma imprensa veicula como se de manifesto eleitoral ou publicidade paga se tratasse recorrem
a tudo, menos que a razão.
Confirma-se que não sabem o que dizem, por isso
merecem o perdão do Senhor.
Viva a democracia!
*Comunicóloga, Deputada
da Assembleia da República
pela Bancada Parlamentar
da Renamo.
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Nacional
Em espaços desalfandegados e no Porto da Beira

4000 toneladas de explosivo potente
armazenadas em condições perigosas
Polícia aguarda há vários dias mandato da Procuradoria da República para
intervir e enquanto isso perigo subsiste

Uma explosão deste volume de material explosivo pode destruir tudo num raio de
duzentos quilómetros. Está por isso em “alto risco” a segurança entre a Beira e Chimoio
A importação “é ilegal”. O produto é proveniente da Suécia e a mineradora Vale, em Tete,
está citada, em documentos na posse do Canal de Moçambique, como parte interessada.
Esta empresa ouvida pelo Canal de Moçambique nega que a carga lhe seja destinada
Fernando Veloso
Na Beira estão armazenadas, em deficientes condições de segurança, cerca de
4.190 toneladas de um produto químico que quando misturado com gasóleo e aliado
a uma ignição que funcione
como detonador pode produzir uma explosão que pode
destruir tudo num raio de 200
quilómetros. Apenas um quilo de massa desse composto,
segundo um especialista ouvido pela Reportagem dos
jornais Canalmoz e Canal
de Moçambique, é suficiente
para fazer explodir o “Prédio 33 andares”, em Maputo.
Trata-se de Nitrato de Amónia, de densidade 5.1, que
terá sido declarado na importação como fertilizante (densidade .2) e não como explosivo (densidade 5.1), o que a
confirmar-se indicia tratar-se
de importação ilegal, como
aliás é suspeita da Polícia.
A Polícia chegou a suspeitar que se tratava de droga,
mas acabou por constatar que
se trata de Nitrato de Amónia.
Para além do alto risco,
em termos de segurança, que
o produto que está na Beira
constitui sendo explosivo e
não fertilizante para adubar
a terra, o que se pode aferir pela sua densidade, está
também em causa a diferença de preços entre uma coisa e outra e o descaminho
de obrigações aduaneiras e
outras devidas ao Estado.
Pelo facto de se tratar de
Nitrato de Amónia (explosivo) um simples telemóvel pode ser ignição de uma
bomba em que se transforma

quando misturado com diesel.
A carga é proveniente da
Suécia tendo em conta documentos em nosso poder. Terá
sido declarada como estando
em trânsito para a Zâmbia,
mas, efectivamente, a mineradora Vale, em Tete, está a
ser citada pelos importadores como destino da carga.
A Vale de Moçambique nega
que a carga lhe pertença e
explica-se. “A carga em referência não pertence à Vale. A
Vale não importa Nitrato de
Amónia e não autoriza terceiros a fazê-lo em seu nome”,
disse ao Canal de Moçambique, Açucena Paul, porta-voz da empresa em Maputo.
A importação foi feita
por uma empresa com sede
em Maputo, mais propriamente a ORICA MOÇAMBIQUE, Lda., apurou o
Canal de Moçambique / Canalmoz de fonte documental.
A carga já desalfandegada
está armazenada em dois espaços distintos, dentro do perímetro da cidade Beira, mais
concretamente na Munhava-Vaz e na Manga-Mascarenhas, neste caso à vertical da
pista principal, do aeroporto.
Na Beira o Nitrato de
Amónia
está
armazenado em espaços que pertencem à BLT, Limitada (Beira Logistic Terminais) e à
ST,Lda.,
respectivamente.
Na Munhava-Vaz a carga
está num armazém que não
reúne as condições de segurança exigíveis a produtos explosivos assim classificados.
Na
Manga-Mascarenhas o Nitrato de Amónia está no Estaleiro-ST,
ao relento, apenas coberto

por lonas, exposto ao sol.
A simples exposição deste
produto ao sol poderá suscitar um incêndio e explosão.
Nos Estaleiros-ST estão
750 embalagens de 1075 Kg/
cada de Nitrato de Amónia.
Na Munhava-Vaz, no armazém da BLT há 480 sacos.
Todos os sacos são de 1075
Kg/cada.
Há ainda 103 contentores
no Porto da Beira, ainda a cargo da Cornelder, empresa que
tem a seu cargo a área comercial deste ancoradouro. Cada
contentor é de 21 pés e transporta 25 sacos de 1075 Kgs/
cada. Significa que ao todo
trata-se de 2575 sacos, que
equivale a 2768 toneladas.
Estão ainda 34 contentores
a caminho da Beira, em navio
a cargo da transitária Maersk.
Na Beira já estão ao
todo cerca de 4190 toneladas, entre as que estão em
contentores no Porto e o
que já está no armazém da
BLT e no estaleiro da ST.
O que já está em terra, se
misturado com gasóleo e
associado a
uma ignição
ou detonador pode produzir
uma explosão que destrói
tudo num raio de 200 Kms.
Desconhece-se se o transportador marítimo (MAERSK), a Cornelder (Porto da
Beira), e as Alfândegas estavam informadas de que a
carga da ORICA se tratava
de explosivos. No certificado de qualidade do produto consta que o produto que
está nos sacos tem 99% de
Nitrato de Amónia, e só isso
é suficiente para a carga ser
encarada como explosivo.
Para a Polícia a dona do

referido produto é a ORICA
Moçambique, uma empresa
que não tem licença de importação de explosivos mas
está a comercializar Nitrato
de Amónia (NH4NO3) que
não é nem mais nem menos,
grosso modo, do que bolinhas
de gás na proporção de 99%.
O Nitrato de Amónio é
um produto sólido, perolado,
branco
cristalino,
com 34% de nitrogénio.
A Polícia já tem a situação
sob controlo, mas aguarda
ainda a decisão da Procuradoria da República a nível da Beira para poder agir
e levar o caso avante. Há
notícia de que há grandes
pressões a serem exercidas
para este caso ser abafado.
O Comando Geral da
PRM, em Maputo, tem conhecimento do caso desde
o dia 01 de Julho corrente.
O Canal de Moçambique
tem informações segundo as
quais o produto pertence à
ORICA Mining Services e é
proveniente de Gothenburgo, na Suécia, mas em Moçambique o produto está a
ser considerado propriedade
da ORICA Moçambique e
há documentação que sugere que assim seja de facto.
A ORICA Moçambique
tem invocado falta de espaço no armazém da Vale
Moçambique, em Tete, para
justificar a presença do Nitrato de Amónia, na Beira.
A ORICA Moçambique,
Lda. aguarda que a BLT inicie
todos os procedimentos legais
e logísticos com vista ao carregamento e transporte com
destino a Tete, o que indicia
fortemente que a Vale Mo-

çambique seja a destinatária
do Nitrato de Amónia, mas a
Vale, como atrás escrevemos,
contesta em absoluto qualquer ligação com este caso.
A população da cidade da
Beira continua sujeita a alto
risco enquanto não forem tomadas medidas de segurança
que embora urgentes, tardam,
aparentemente devido ao
jogo de bastidores com que
se desconfia que se queira encobrir as aparentes falcatruas
de que a Polícia suspeita.
Já foi aberto um auto de
transgressão pela Polícia,
mas as medidas que se impõem continuam a tardar.
A Polícia constatou que o
Nitrato de Amónia foi importado ilegalmente e está armazenado em recinto impróprio.
A Polícia concluiu que a
ORICA Moçambique declarou à empresa de agenciamento que se trata de fertilizante mas na verdade trata-se
de um dos principais reagentes para o fabrico de explosivos industriais, segundo
o “Commercial Invoice”.
A ORICA não
possui licença de importação de explosivos, como
consta de fonte policial.
A sede da ORICA é em
Maputo, na Rua Romão Fernandes Farinha, nr. 1124.
A ORICA Mining Services está também envolvida
no caso, como se pode deduzir através de documentação
assinada por Johan Visser.
A ORICA da Zâmbia também entra neste processo, segundo documentos já
em poder das autoridades.
(Canal de Moçambique)
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Expulso e ganhou causa no Tribunal Administrativo

Moçambicano aguarda pela
indemnização da Zâmbia há 17 anos
- Agora acusa a Assembleia da República e o Ministério dos Negócios Estrangeiros e
Cooperação de conivência com a Embaixada da Zâmbia em Maputo
André Mulungo
Fernando Sigaúque foi funcionário da Embaixada da Zâmbia durante 15 anos, de 1980 a
1995, altura em que foi despedido sem pré-aviso e nem justa
causa. Levou o caso à Justiça
e ganhou a causa, mas desde
1995 que aguarda pela indemnização que a embaixada do País
vizinho foi condenada a pagar.
A sentença do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo
data de 14 de Outubro de 1995.
Obriga a embaixada a pagar
indemnização no valor de U$
15.440.00 mas nem com a decisão do tribunal, a embaixada
digna-se a respeitar o direito
deste cidadão moçambicano.
O Canal de Moçambique traz
aqui a história deste cidadão
que dura há 17 anos, entre o
Tribunal, Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação,
Assembleia da República. Fernando Sigaúque conta na primeira pessoa o que lhe sucedeu.
“No dia 31 de Janeiro de1995
fui despedido sem justa causa e sem pré-aviso juntamente com os meus colegas de
trabalho, pagaram-nos apenas um mês de salário como
indemnização, depois de ter
trabalhado mais de 15 anos.
Quando fui despedido contactei o Ministério dos Negócios
Estrangeiros e Cooperação
(MINEC) que me aconselhou
a meter a queixa no tribunal.
Em resposta ao tribunal, a
embaixada disse que se tratava da diminuição de efectivo.
No dia 28 de Agosto de 1996
o caso foi julgado e o tribunal convidou como assistentes
os representantes MINEC e
os da Zâmbia, porém nenhuma das partes compareceu.
Passados dois dias do julgamento a embaixada enviou
uma carta ao tribunal pedindo
os cálculos do valor da indemnização. No dia 14 de Outubro
do mesmo ano foi proferida a
sentença e a embaixada condenada a pagar uma indemnização de U$ 15.440,00 na posse
da cópia da aludida sentença.
Entretanto, o alto-comissário

da Zâmbia recusou-se a proceder ao pagamento, alegando imunidade diplomática.
Em 1997 voltei ao tribunal
onde o processo estava em fase
de execução. Constatei que já
tinha passado da procuradoria
para o MINEC que se declinou
a proceder à execução da sentença, alegando que se tratava
de uma questão diplomática.
Face a esta situação, o processo
foi reenviado à consideração do
Procurador-Geral da República, na altura era António
Namburete, que sugeriu o congelamento da conta bancária
da embaixada até à liquidação
da indemnização e encarregou essa missão ao ministério. Porém, o ministro negou
a execução da sentença, alegando que se alcançaria uma
solução entre os dois Estados.
Pela demora do processo,
meti uma exposição à Presidência da República dirigida ao
chefe de Estado, na altura Joaquim Chissano, que terminou o
mandato sem resolver o caso.
A seis de Setembro de 2005,
voltei a meter uma exposição dirigida ao actual chefe de Estado,
Armando Guebuza, mas ´venha
amanhã´ era o pão de cada-dia.
Depois de tantas voltas, no dia
28 de Abril de 2006 meti uma
exposição dirigida ao presidente da Assembleia da República,
na altura Eduardo Mulémbwè.
Em decorrência da exposição, em Agosto de 2008 fui
ouvido pela Comissão de Petições da AR, só que até hoje
nem água vem e nem água vai.
Em 2009, quando se apercebeu que o caso chegou até
à assembleia, o encarregado
de negócios da Embaixada da
Zâmbia chamou-me pedindo
para pagar U$ 5 mil. Neguei
porque não estava escrito na
sentença do Tribunal Judicial.
Ele disse-me que o valor que
está na sentença vai demorar,
pois teria que pedir o seu governo, se fosse cinco mil dólares pagava ainda no mesmo dia.
Ele disse-me, ainda, que vai
demorar, porque o nosso governo tem dívida com o governo
zambiano, por isso o gover-

Fernando Sigaúque, ex-funcionário da Embaixada da Zâmbia
no moçambicano teria medo
de andar atrás deste processo.
No dia 18 de Outubro de
2011 marquei audiência com
o presidente da Comissão de
Petições da Assembleia da República (AR), Mário Sevene,
que depois de prometer trabalhar no assunto, mandou-me
aguardar 15 dias para depois vir
saber qual é a instituição para
onde seria encaminhado o caso.
Depois dos 15 dias, fui para
a AR e encontrei um funcionário que me disse que o processo
foi encaminhado para a Procuradoria-Geral da República.
Fui três vezes à Procuradoria-Geral da República, mas não
estava lá, o que me leva a acreditar que era uma pura mentira.
A procuradoria mandou-me de volta à AR para pedir o número da referência da
nota do processo, fui à AR
pedir o número, mas tive que
esperar um mês para que eles
me passassem o número da
nota do processo-número:ref
014/GPAR/ 201/16/05 recebido
em
19/08/2011.
Deram-me um número fal-

so, porque na procuradoria fui
levar toda a peça do processo
e o meu nome não constava
neste número. Na pasta do arquivo da AR sou número 25,
na Procuradoria-Geral da República no número 25 consta o
nome de Vasco Macome. Não
faz sentido no mesmo número
da lista haver nomes diferentes.
Ainda nesse último dia que
eu estive na PGR, a Comissão
de Petições da AR mandou outros processos, procurei um
funcionário da procuradoria,
mas não encontrei o meu nome.
Fiquei convencido que se
tratava duma burla, por parte,
da AR, pois a Comissão de Petições manda nomes de todos
os cidadãos que têm problema,
para o senhor PGR resolver.
Passado algum tempo, voltei
à AR que, por sua vez, me remeteu ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas eu não
fui, pois estou com Ministério
dos Negócios Estrangeiros há
17 anos desde 1996, ano em
que o tribunal entregou o caso,
mas esta instituição não tem
vontade de resolver este caso.

Pensei que AR fosse a casa do
povo, uma instituição competente e capaz de resolver os casos de cidadãos moçambicanos
injustiçados, mas constatei que
a AR e o MINEC são cúmplices.
Isto mostra-me que não há
protecção do cidadão moçambicano, por parte do governo e
AR, pelo contrário os zambianos protegem os seus cidadãos.
Na Zâmbia, um diplomata
moçambicano afecto à Embaixada de Moçambique devia renda a nove meses, o caso foi ao
Tribunal de Lusaka, a Embaixada de Moçambique foi condenada a pagar uma indemnização
ao cidadão zambiano, naquele
momento a embaixada não tinha
dinheiro teve que pedir o nosso
governo para ir indemnizar um
zambiano, no nosso caso não há
protecção por parte do governo.
Nos EUA e na Etiópia, zambianos teriam alegadamente
vulgarizado os cidadãos daquelas nações, mas como as
leis daquelas são para cumprir,
as penas dos tribunais foram
(Continua na página seguinte)
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de cumprimento obrigatório”.
Embaixada da Zâmbia não
aborda o assunto
A nossa Reportagem entrou
em contacto telefónico com
a Embaixada da Zâmbia em
Moçambique através da secretária que não quis identificar-

-se, depois de ouvir o assunto,
disse que recebeu ordens do seu
superior para procurarmos o
tribunal para esclarecer o caso.
O MINEC
O Ministério dos Negócios
Estrangeiros e Cooperação,
através do assessor de Impren-

sa, António Matonse, distanciou-se de qualquer conivência
no caso e diz que o governo
moçambicano deu todos os passos necessários para defender
o cidadão moçambicano e explicou-se nos seguintes termos:
“Esta é uma questão entre o cidadão moçambicano Fernando
Sigaúque e o Alto Comissariado da Zâmbia em Moçambique,
portanto só para esclarecer são
essas duas entidades em conflito.
A Embaixada da Zâmbia, de
acordo com o tribunal, despediu sem justa causa o senhor
Fernando Sigaúque, por essa
razão o Tribunal de Maputo
determinou que a embaixada
devia pagar uma indemnização
ao senhor Sigaúque no montante de U$ 15.440, portanto
só para explicar que o caso
é entre essas duas entidades.
O senhor Sigaúque desde
então tem recebido assistência e protecção do executivo moçambicano da Assembleia da República (AR) e
dos tribunais de Moçambique, conforme lhe expliquei.
O tribunal ouviu o caso e julgou a embaixada culpada em
defesa do cidadão moçambicano. Quando a embaixada não
cumpriu com o assunto dirigiu-se ao executivo, a partir do

ano 2000 foi a Presidência da
República apresentar o caso, e
como na estrutura do governo
moçambicano o organismo ou
o órgão que lhe dá com o mundo exterior é o Ministério dos
Negócios Estrangeiros e Cooperação, a presidência remeteu
o caso ao MINEC, o MINEC
em protecção e assistência ao
seu cidadão Fernando Sigaúque
escreveu várias cartas (aqui se
chamam notas verbais) à embaixada a solicitar que cumpra com
o estipulado pelo Tribunal Judicial de Maputo, e como isso não
aconteceu o ministério escreveu
mais cartas e convocou diplomatas zambianos para o ministério. Estiveram em contacto a
nível da direcção de assuntos
jurídicos e consolares. O ministério transmitiu a mensagem
“por favor paguem ao nosso cidadão de acordo com aquilo que
foi estipulado pelo tribunal”.
O assunto subiu até ao nível mais alto, o senhor vice-ministro do MINEC recebeu
o embaixador da Zâmbia e
repetiu a solicitação do governo representado pelo MINEC,
mas como o assunto não estava a ser resolvido o senhor
Sigaúque foi recebido pela
AR, portanto o executivo para
assisti-lo e protegê-lo tomou

as providencias que eu relatei.
O presidente da AR instrui
a Comissão de Petições para
ouvir o senhor Sigaúque e o
MINEC, e o ministro foi ouvido e explicou as diligências
tomadas pelo ministério em assistência e protecção ao senhor
Sigaúque, portanto é isso que
lhe posso dizer. O nosso papel
como ministério é interceder
pelo cidadão moçambicano
junto à embaixada da Zâmbia.
Fomos informados pela embaixada da Zâmbia que escreveu cartas ao seu ministério e à
Procuradoria-Geral da Zâmbia
solicitado instruções de resposta. É isso que lhe posso dizer”.
Perante o silêncio da embaixada, o que o MINEC
pretende fazer com vista a
resolver o problema do cidadão moçambicano. Quais
são os passos subsequentes?
“Os passos são exactamente
estes que o ministério deu. Eu
suponho que se a Embaixada da
Zâmbia fosse o jornal Canal de
Moçambique o tribunal já teria
ordenado outras medidas. Como
se trata de una entidade estrangeira, o que o ministério vai
continuar a fazer é interceder
junto da Embaixada da Zâmbia
que representa o estado zambiano”. (Canal de Moçambique)

Em Mulela-sede, na província da Zambézia

População clama por uma casa
“mãe espera” no hospital local
Aunício da Silva
A população da localidade
de Mulela-sede, distrito de Pebane, província da Zambézia,
clama pela instalação de uma
casa do projecto “mãe espera” junto da maternidade existente no centro de saúde local
como forma de reduzir o so-

frimento das parturientes que
percorrem longas distâncias
até àquela unidade sanitária.
A informação foi avançada à margem de uma reunião
comunitária a que a Reportagem do Canal de Moçambique
assistiu, onde a comunidade
pediu a quem de direito para
que a instalação e/ou a cons-

trução de um edifício para casa
“mãe espera” em Mulela-sede
seja tomada em consideração
e com relevância imediata.
Segundo as senhoras que
participaram do encontro, “as
mulheres sofrem muito. Quando vêm aqui para dar à luz não
sabem onde ficarem porque não
têm familiares aqui na sede de

Mulela e são obrigadas a ficarem ao relento para evitar
que tenham bebés em casa”.
De acordo com as residentes
de Mulela-sede, “por vezes algumas mulheres costumam dar
à luz na estrada quando saem
das suas zonas para cá na sede
onde há um centro de saúde
e isto coloca em risco tanto a

vida das mães como dos filhos”.
Por seu turno, fontes sem
autorização para falar à Imprensa nos serviços de Saúde,
Mulher e Acção Social de Pebane confidenciaram-nos que
o nível de partos institucionais
em Pebane não revela melhorias. (Canal de Moçambique)
publicidade
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Era uma vez havia ruas pavimentadas
neste bairro!

Eugénio Bapiro
“Era uma vez no bairro de
Maxaquene, cidade de Maputo, havia ruas pavimentadas,
iluminação pública e circulavam transportes urbanos organizados e havia segurança”.
Para quem nasceu depois de
1980 este pode parecer um
conto de pura ficção. Engano, são relatos de um passa-

do verídico que os moradores
mais antigos deste bairro recordam com muita angústia.
No bairro de Maxaquene o
estado das ruas é lastimável.
Logo pela entrada, onde se
cruzam as avenidas da Malhangalene e Joaquim Chissano, começa-se a perceber
que estamos a deixar a “cidade” para entrar no “gueto”.
Partindo da Avenida Marien

Nguoabi, seguindo a Rua da
Malhangalene, há dois cenários
distintos na mesma via. Se de
um lado (no bairro da Malhangalene) a via é pavimentada
e em condições aceitáveis de
transitabilidade, do outro (Maxaquene) temos uma estrada
de terra batida, esburacada e
em péssimas condições para a
circulação de viaturas e peões.
Atravessando a Avenida

Joaquim Chissano em direcção à Maxaquene, ido de Malhangalene, a rua deu lugar
a escombros. São marcas de
uma estrada que já existiu,
construída pela administração colonial mas que, juntamente com o tempo, se foi!
Ao percorrer este lado destruído da avenida, é possível notar
restos de asfalto da antiga via,
vestígios estes que não existem

apenas na Avenida da Malhangalene mas em quase todas as
estradas que cruzam a mesma.
São registos materiais de que
as ruas daquele bairro já estiveram em melhores condições,
só que depois da independência
nada foi feito para manter as infraestruturas que se herdaram.
Se há dúvidas sobre o passado
deste bairro, os moradores mais
antigos tratam de dissipá-las.

“Passava por esta via o machimbombo número 26”
Maria Bata, carinhosamente
tratada por vovô Maria, devido à sua idade avançada de 59
anos, conheceu as duas épocas do bairro de Maxaquene.
Viveu o período em que no bairro, embora pobre com a maioria das
casas feitas de caniço e de madeira
e zinco, havia ruas pavimentadas,
circulava transporte público, havia
iluminação e segurança pública.
Hoje, a realidade é completamente oposta. Ruas em escombros, becos sem iluminação, a
ordem que impera não é mais
da Polícia, mas dos marginais.
“Esta estrada era de alcatrão

e circulava o machimbombo
número 26, que saía da Baixa
e terminava no mercado Carimo”, conta a entrevistada.
“Vim de Inhambane, subi o
machimbombo na Baixa e o
mesmo veio deixar-me próximo à minha casa, onde havia
uma paragem”, lembra com angústia os tempos em que o seu
bairro era digno deste nome.
Tentámos saber quando é
que parou de circular o autocarro naquela via. Vovô Maria recorda-se que foi depois
da independência e sem muita
certeza disse que foi em 1979.
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“A solução desta estrada é alcatroar, não basta vir pôr areia”
- Alexandre Manhique
Alexandre Manhique, 56 anos,
é alfaiate num mercado que se situa ao longo da Avenida da Malhangalene, vive em Maxaquene
desde 1974. Recorda-se que a estrada era alcatroada, também falou do “machimbombo 26” e das
paragens com cabines de sombra
que, por vezes, os transeuntes
usavam para se esconder da chuva. Diz que o autocarro parou
de circular por volta de 1980.
Manhique conta que nunca
viu o município a reabilitar a via,
senão apenas ir pôr areia onde
em tempos havia alcatrão. “A
solução desta estrada é alcatroar,
não basta vir pôr areia, apenas”.

O nosso entrevistado lamentou ainda o facto de as pessoas
venderem na berma da estrada,
sujeitando-se a vários riscos, de
entres os quais poeira e atropelamento, o que em tempo não
era possível, pois, segundo as
suas palavras, “havia ordem”.
Não só o município exonerou-se das suas funções de garantir
a transitabilidade das vias, como
os próprios munícipes – alguns –
transformaram a estrada em casas. Há situações de invasão da
estrada por construções desordenadas. Já não se sabe onde termina a rua e iniciam os quintais.

“Tudo o que resta é graças ao colono”
- Joaquim Maleano
Joaquim Maleano, de 54
anos, morador de Maxaquene “C”, nas proximidades do
mercado Carimo, antiga paragem de “machimbombos”,
diz ter visto a construção das
estradas e também se lembra daqueles tempos em que a
mesma estava asfaltada e a circulação de carros e peões era
feita sem muitas dificuldades.
Maleano recorda-se do “machimbombo 26” e argumenta
que aquela carreira faz falta.
Explica que agora apanha “chapa 100” para Baixa, é preciso
andar uma distância de pouco
mais de um quilómetro até à
paragem de “Saul” (na Avenida

Município reconhece o estado da via e
diz que a avenida “não é importante”
A Reportagem do Canal de
Moçambique deslocou-se ao
município para saber se existe algum plano para reabilitar
esta e outras vias daquele bairro.
O director municipal de Infra-estruturas, Vidigal Rodrigues,
entrevistado pela nossa Reportagem disse que está em curso
um estudo para dar novo aspecto a esta estrada, mas contou que “existem muitas situações a atrasarem o processo”.
“Há uma parte da via que enche
de água. É preciso criar um sistema de drenagem. Mas o principal
problema é a questão das construções desordenadas. As pessoas
constroem “da noite para o dia”

e isso acaba encarecendo mais o
projecto”, disse, referindo-se à necessidade de ter que transferir famílias para reabilitar e melhorar a via.
O município não tem prazos
para este projecto, mesmo o estudo em curso não tem datas
para ser apresentado, tornando
difícil saber-se quando é que arrancam as obras e que tipo de
intervenção vai ser feito na via.
“Não tenho prazos e nem o estudo e por isso não posso adiantar nada sobre algo que não tenho”, explicou Vidigal Rodrigues.
Num outro desenvolvimento, o
director municipal de Infra-estruturas assegurou que todas as vias são
prioritárias, mas esta e muitas outras

não são importantes financeiramente. “Em termos de mobilidade e o
número de munícipes que usam a
via, esta avenida torna-se menos
importante”, disse, jogando em terra a esperança de milhares de moradores do bairro de Maxaquene.
Perguntámos ao director de Infra–estruturas do Município, se sabia que aquela via – que diz não ser
importante – já foi uma estrada asfaltada e que por lá passava um autocarro que fazia o troço Baixa-Maxaquene. Vidigal respondeu-nos
com um surpreendente “não”! “Mas
acredito que sejam histórias verdadeiras, pelo que se vê aí, nota-se
que outrora já foi parcialmente asfaltada”. (Canal de Moçambique)

Vladimir Lenine) ou dois quilómetros para a Av. Acordos de
Lusaka. Em tempo em que nesta
via circulava autocarro, era sair
de casa e apanhar o transporte.
“É neste percurso de casa para
paragem ou da paragem para
casa que à noite somos assaltados
e as nossas filhas, que estudam
à noite, na cidade, violadas”.
“O Governo esqueceu-se
desta estrada. Tudo o que sobra é herança da administração colonial. Esta via poderia
ser uma boa alternativa para
descongestionar a Vladimir
Lenine, usada para ligar Baixa-Praça dos Combatentes”, disse.
Na verdade, do período co-

lonial sobram apenas o traçado da estrada, os escombros
do que em tempo foram alcatrão e muita saudade de quem
já viu seu bairro organizado.
“Da independência para cá
não foi feito nada e antigamente a Avenida da Malhangalene
era uma estrada principal que
dividia a Augusto de Castilho,
actualmente Vladimir Lenine, e Avenida Caravel Lopes,
hoje Milagre Mabota”. Pelo
estado que estas duas se apresentam, passaram a ser mais
importantes. A prova disso é
só olharmos como está a Milagre Mabote e como está esta
estrada”, desabafou Maleano.
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Para instalação de contentor de venda de produtos alimentares

Directora de escola “vende” parte
do terreno escolar em Maputo

Cláudio Saúte
A directora da Escola Primária Completa de Bagamoio, no
Distrito Municipal KaMubucuane, Laura Mbalate, é acusada de ter vendido uma parte
do recinto escolar que culminou com a destruição de uma
parte do muro da escola para
a instalação de um contentor
de venda de produtos diversos.
Fontes daquele estabelecimento de ensino que procuraram o Canal de Moçambique
para denunciar o que apelidaram do “cúmulo da arrogância
da Mbalate”, disseram que ela
não colabora com ninguém
na escola, desde professores
até ao pessoal da secretaria.
“Admiramos como é que
a chefe da secretaria aparece
metida neste negócio, porque a
directora faz tudo sozinha. Ela
já fez sumir cerca 8 mil euros
doados por uma escola alemã
que está geminada a esta. Agora
aparece a exigir aos encarregados de educação para cada um
trazer um bloco para se fazer
muro”, desabafam as nossas fontes que falaram em anonimato.
Denunciaram ainda que quando há balanço, não há apresentação de contas. Esta situação
– sustentam – fez com que
Gilda Bambo, que era directora pedagógica, se demitisse
das funções de directora pedagógica em 2011, passando
a trabalhar na Escola Secundária Heróis Moçambicanos.

“Convidamos a inspecção
de educação para que venha
trabalhar nesta escola. Não há
colaboração a todos os níveis.
A chefe de secretaria apenas é uma figura”, disseram.
Suspensão das obras
O director distrital de Educação Juventude e Tecnologia no KaMubucuane, Tiago
Mahumane, disse que quando ouviu falar desta situação
mandou suspender as obras.
“Interditamos e tudo está parado. Ninguém veio reclamar o
contentor. Hoje (sexta-feira) estamos a terminar com a semana
de avaliações e não podíamos
perturbar. Mas entendemos que
há qualquer coisa entre a direcção da escola e os donos do
contentor”, disse Mahumane.

decorriam aulas. Mandei parar
e dei prazo de 48 horas para a
remoção do contentor e a reposição do muro partido”, disse.
Explicou que expirado o
prazo sem que nada das recomendações deixadas tivessem
sido cumpridas, procurou a
directora da escola, mas esta
não se fazia presente na escola. Contactou o pedagógico
que, por sua vez, disse que o
assunto foi tratado pela directora e que não sabia de nada.
“Depois de alguns dias, consegui falar com a directora, e
confirmou ter autorizado a ocupação do espaço. Negou ter feito
qualquer cobrança ou celebrado
um contrato. Nós como direcção
mandamos suspender as obras e
encaminhamos o caso à Direc-

ção de Educação da cidade de
Maputo, que deverá decidir em
última estância”, disse Julião.
Secretário do bairro
preocupado
O secretário do bairro de Bagamoio, Luís Tchembene, disse
ser preocupante quando uma direcção de uma escola pública autoriza a demolição de um muro
para instalar um contentor de
venda de produtos alimentares.
“A direcção da escola cedeu
alguns metros para se montar um
contentor. Sei dizer que o dono é
um moçambicano. Aquele espaço é público e o contentor deve
ser removido. Se a ideia fosse
uma papelaria ou lanchonete,
talvez podíamos aceitar”, disse.

Frelimo atenta
Sendo os directores das escolas “obrigatoriamente” membros do partido Frelimo, o Canal de Moçambique ouviu o
primeiro secretário do Partido
Frelimo a nível do distrito KaMubucuane, Fernando Cuna,
que disse que depois de alertado
sobre este assunto deslocou-se
ao terreno para ver “in loco”.
“Fui ver e reportei o episódio
a quem é de direito. O assunto
já está a ser tratado pelas entidades competentes”, disse Cuna
que antes de ascender ao primeiro secretário do partido Frelimo
dirigiu por longos anos Bagamoio, como secretário do bairro. (Canal de Moçambique)

Factos no terreno
Manuel Julião, técnico pedagógico do ensino secundário afecto à Direcção Distrital de Educação Juventude
e Tecnologia de
KaMubucuane, foi despachado para
apurar os factos no terreno.
Em contacto com o Canal de
Moçambique disse que o esquema foi montado para que
as obras decorressem durante
o fim-de-semana. “Quando fui
alertado numa segunda-feira,
fui à escola e vi que o muro de
vedação estava partido. Ouvi
barulho de maçarico, enquanto

Parte do murro demolido para dar lugar a instalação do contetor
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porquanto o Bastonário integrou o elenco directivo do
Bastonário cessante, Dr. Gilberto Correia, e ambos não se
dignaram, em tempo oportuno, sair em defesa da sua honra e dignidade pessoal e da
OAM em face de todas afirmações da signatària versadas
na pàg.3 do v/semanàrio vindo a lume em 6/03/2013.
8) É merecedora de repugnância a conduta, nuns casos,
DESONESTA e consequentemente, DESTRUTIVA e,
noutros, AMORFA que marca
muitos da classe e sobretudo
dos jovens da classe, os quais
deviam optar por AGIR através de uma postura plena de
força juvenil, criativa e contributiva para a divulgação e
expansão de valores positivos e de Direito com impacto
sócio-económico em todos os
recantos do país que os cidadãos tanto carecem!

MAIS UM DESMENTIDO
À
OAM-ORDEM DOS ADVOGADOS DE
MOÇAMBIQUE
UMA ORDEM DESORGANIZADA
INDISCIPLINADA
MANIPULADA E
QUIÇA PARTIDARIZADA
Com votos de continuação
de um jornalismo investigativo e defensor do interesse nacional o qual marca diferença
e merece atenção respeito não
só dentro do país a signatária agradece a V.Excia para
publicação do esclarecimento sobre a notícia propalada
pelo Dr. Tomás Timbane nas
páginas 14 e 15 da v/edição
de 10/07/2013 nos seguintes
termos:
A OAM está, perfeitamente
ciente que :
I
1) É FALSA e EIVADA DE
MÁ FÉ a afirmação de que a
signatària é quotizante devedora.
2) O Bastonário encontra-se constituido arguido por
prática de crime de DESOBEDIENCIA
QUALIFICADA nos termos dos arts.
115° e 117° da Lei 9/2001
de 7 de Julho conforme certidão emitida pelo Tribunal
Administrativo ao desatender levantamento judicial
da suspensão em Setembro
de 2011 ( vide doc. 1 e 2).
3)
É
simultaneamente
ALEIVOSA ao recusar-se
receber as quotas conforme
insistência formal da signatária nesse sentido apresentada

em 18/11/2011 e reiterada em
22/03/2012 e em cumprimento do despacho judicial referido em 2 ( vide doc.3 e 4).
4) Da PARCIALIDADE ao
publicitar o nome da signatária como faltosa sem aviso
prévio como fez com a alegada “ cara do partido Frelimo...” mencionado no artigo
em questão.
II
“ SUSPENSÃO “ DA INSCRIÇÃO NA OAM
5) Aliás, a signatária foi
surpreendida, em primeira
mão, com a notícia da suspensão da inscrição através de
uma carta dirigida pela OAM
a um cidadão estrangeiro, adversário numa causa judicial,
cujo comportamento está a
ser objecto de investigação
por entidades da justiça.
O pedido de esclarecimento
da signatária para o facto não
mereceu qualquer resposta
por parte da OAM.
6) Transcorridas três semanas após o referido em 5,
em 23 de Maio de 2013, a
OAM notificou a signatária
de um Despacho subescrito
pelo Bastonário, num texto
de cariz eminentemente inter-

Errata

Ordem suspende advogados
por não pagarem quotas
Na nossa edição passada publicámos uma notícia
com o título “Conheça todos os advogados suspensos
por não pagarem quotas” Ordem suspende advogados
por não pagarem quotas”, onde referíamo-nos a uma
extensa lista de advogados suspensos por não honrarem com seus compromissos estatutários. Na notícia
identificámos o advogado Mário Sevene, um dos suspensos como sendo deputado da Assembleia da República e ex-ministro. Na verdade, a Ordem suspendeu,
sim, Mário Sevene, mas não o ex-ministro e, sim, Mário Sevene, sobrinho do ex-ministro. Ambos são advogados e têm o nome de Mário Sevene. Mas o suspenso
foi o sobrinho do ex-ministro. Pelos transtornos, pedimos sinceras desculpas ao ex-ministro e ao público em
geral. (Redacção)

BEM HAJAM!
no, cujo preâmbulo reporta o
aludido cidadão estrangeiro e
culmina com a ordem da suspensão da inscrição em crise.

7) A verdade é que, como
era de se esperar, lamentavelmente, verifica-se “...continuação da lição anterior...”

Atentamente,
Zelma de Vasconcelos
C.P.173
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Palavras do edil geram polémicas

“Os que me criticam só conhecem
Nampula pela Internet”
Já circula uma carta aberta contra as declarações do edil Castro Namacua

Aunício a Silva
O presidente do Município de Nampula fez declarações polémicas recentemente contra os que criticam
o seu trabalho. Disse que
todos aqueles que contestam a sua governação e má
prestação de serviços básicos de que são atribuição
da autarquia “estão a ver a
cidade pela Internet, precisamente pelo Google”. Estes pronunciamentos não
caíram bem aos munícipes,
as reacções de repúdio às
palavras do edil são várias

e incluem uma carta aberta
que o Canal de Moçambique teve acesso e reproduz os extractos principais.
“Julgamos inoportuna e/ou
infeliz o seu pronunciamento
do dia 16 do corrente, aliás,
condenável. Chamar os que
criticam o seu desempenho
de internauta e de distraídos
que conhecem Nampula pela
Google, entende-se como
uma infâmia, ausência de
ética, de escrúpulo e de humildade; verdadeiro insulto
àqueles cujo imposto devia
servir para o melhoramento
da urbanidade saudável, no

seu sentido lato. Os munícipes de Nampula, em verdade, poucos o aprovam como
seu edil, em face do desastroso desempenho, sobretudo
neste mandato preste a terminar; até os que suportaram
a sua candidatura e posterior
eleição ao cargo que ocupa,
presentemente. Se não concordar, que lhe experimentem, novamente, os que lhe
indicaram para concorrer ao
posto, nos mandatos cuja segunda vai no seu derradeiro”.
“Talvez o senhor presidente não tenha noção do
quanto os nampulenses ci-

tadinos, claro, tiram do seu
suor para manter tudo o mais
que eles precisam. Os impostos são muito altos contra a qualidade dos serviços
que vossa excelência e seus
colaboradores prestam! Para
não vos parecer que todos
consentimos o insulto gratuito, decidimos nos juntar
para lhe endereçar o nosso simbólico mas vigoroso
protesto, sem recorrer ao
Twitter, Facebook, Yahoo,
entre outros; porque pagando as obrigações que a vida
na cidade impõe, nada nos
sobra para tão oneroso desafio, porquanto julgamos
prioritário e relevante exercer cidadania participativa”.
“Os munícipes não têm
Internet e outros serviços
tecnológicos, até os básicos,
devido ao fraco poder económico que o caracteriza.
Por outro lado, eles não precisam de tecnologia para visualizar as dificuldades que
o município atravessa; por
exemplo o lixo vai aos munícipes, tapando os lugares que
outrora foram de convívio
público, incluindo ao redor
das moradias, até ruas, estradas, jardins (o remanescente
das lamentáveis inadequações), campos de recreação,
etc. A erosão do solo urbano
não tem paralelo, desfigurando a urbe, quanto o faz o
crescimento de construções
desordenadas na cidade que
vossa equipa, Excelência,

herdou dos seus antecessores e doutros tempos. Como
comprovativo, em anexo, estão pouquíssimas situações
que atestam o vosso entendimento; de tantas possíveis.
Estas fotos foram tiradas
na área do cimento e adjacentes, maioritariamente”.
“Há dúvidas, se no Posto
Administrativo de Muatala,
se pode trabalhar com tranquilidade nos gabinetes, devido ao cheiro nauseabundo
que exala toda a zona do matadouro, resultante de gestão deficiente do lugar que
devia ser o mais higiénico”.
“Ignorar estes factos leva-nos a crer que quem vê
a cidade de Nampula pela
Google, não são os munícipes cuja esmagadora maioria
vive abaixo de um dólar-dia,
porque estes vêm-nos fora
dos écrans de TV ou do visor
do computador, são-no verdadeiros repórteres fotográficos do dia-a-dia da cidade,
na ida e volta dos seus ‘ganha-pão’, na ida ao mercado
e ao lado da sua residência”.
“Senhor presidente, na sua
eleição deixou atrás outros,
quiçá, os melhores. Foi por
reconhecida competência e,
acima de tudo, a sua própria
oportunidade lhe tinha chegado, hoje sóis a decepção
da maioria dos munícipes
desta cidade, dada tamanha
letargia e ineficiência na maneira como servis o público”.
(canal de Moçambique)
publicidade
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Comentários sobre os Projectos de
Leis Fiscais de Petróleo e de Minas
Por: Adriano Nuvunga | CIP
O Governo de Moçambique está a rever o regime fiscal específico aplicável ao sector petrolífero e mineiro.
Sobre este processo, a Autoridade Tributária organizou sessões de consulta pública. Esta é a contribuição do
CIP neste processo que destaca que, ao consolidar a multiplicidade de leis e Decretos, colocando os termos básicos
na legislação, fechando algumas lacunas e acrescentando um Imposto Sobre a Renda do Recurso Mineiro (IRRM),
estas propostas de leis providenciam uma base forte para a próxima geração de exploração do sector extractivo
em Moçambique. Bons termos fiscais e leis claras melhoram as probabilidades do Estado obter uma partilha
justa de receitas, embora a experiência de outros países em desenvolvimento, ricos em recursos naturais,
sugira que, de facto, a colecta de montantes substanciais de receitas constituirá um sério desafio, dadas
as estratégias de evasão fiscal usadas pelas empresas.
Resumo
1. Em termos gerais, os
projectos de leis fiscais de
petróleo e de minas apresentam significativos progressos. Representam um passo
importante para a promoção de boa governação no
sector extractivo. A maior
parte dos termos fiscais
será, agora, publicada na
legislação, retirando algum
poder discricionário aos
negociadores de contratos.
2. Infelizmente, estas leis
não contêm nenhuma disposição que garanta a transparência total dos contratos.
Portanto, continuará a haver especulação de que os
termos ‘reais’ nos contratos
serão mais generosos do que
está delineado nas leis publicamente acessíveis. A solução é simples: as propostas
de leis de petróleo e minas
(submetidas pelo governo
ao parlamento para efeitos
de aprovação) deviam ser
alteradas para incluírem a
publicação, no website do
governo, das cópias digitais dos contratos assinados,
com anexos e sem omissão
de cláusulas contratuais.
3. Estas propostas de leis
fiscais representam mais
uma consolidação dos termos existentes do que uma
reorientação substancial do
‘negócio’ a ser estabelecido
com as empresas. No sector petrolífero, muito pouco
mudou com os termos bási-

cos, quase idênticos aos do
contrato-modelo da ronda
de licenciamento de 2008.
Contudo, não tendo acesso
ao contrato-modelo para a
5ª ronda de licenciamento, é impossível ter a certeza. Por isso, o contrato-modelo devia ser anexado
às propostas de leis e abordado como parte do processo de consulta pública.
Uma lacuna óbvia é a
impossibilidade dos actuais termos fiscais garantirem a expansão da partilha de receitas, a favor
do Estado, para os projectos altamente rentáveis.
4. Há mudanças mais significativas no sector mineiro. Primeiro, existe potencial
para um aumento significativo das taxas de royalties
(quer seja a percentagem
declarada, assim como a
forma em que é calculada).
Segundo, a lei introduz um
Imposto sobre a Renda do
Recurso Mineiro (IRRM)
concebido para captar super-lucros. Enquanto a abordagem é consistente com
a actual boa prática, a taxa
proposta é, invulgarmente,
elevada quando comparada
com outros países. O aumento, em termos gerais, do
quinhão do Estado, resultante da combinação do aumento de royalties e uma taxa do
IRRM muito elevado pode
desencorajar futuros investimentos no sector mineiro.
5. O objectivo das leis

fiscais é encontrar um equilíbrio apropriado entre o
incentivo ao investimento e
a garantia de uma partilha
justa de receitas para o Estado. Tendo em conta que
o Estado ainda não recebeu
quaisquer receitas significativas do sector extractivo, quase 10 anos depois
do início das exportações
de gás natural de Pande e
Temane, em Inhambane, há
uma boa razão para acreditar que o equilíbrio entre o
incentivo ao investimento e
a garantia de uma parte justa de receitas para o Estado
tenha sido demasiadamente
distorcido em prol da garantia de investimento privado.
Os actuais termos nas leis
fiscais garantem uma partilha de receitas demasiado
pequena no sector de petróleo, enquanto se exige demasiado do sector mineiro.
Dado o número de projectos actualmente em curso,
não há risco substancial em
testar se as empresas estariam dispostas a pagar mais
para aceder aos recursos
naturais de Moçambique.
6. As melhorias na legislação são bem-vindas. Contudo, é importante que fique
claro que estas leis não irão
alterar os termos definidos
para os projectos existentes (carvão em Tete, gás no
Rovuma) que serão responsáveis pela maior parte das
receitas do Estado provenientes do sector extractivo,
nos próximos 10-15 anos.

Avaliação Geral
7. A maior parte das disposições nestas duas propostas
de leis fiscais foi extraída
das leis e Decretos existentes, incluindo as três leis
principais de 2007 (Nº 11, 12
e 13) e os seus Decretos associados de 2008, bem como
as secções substanciais da
lei relativa ao Imposto sobre
o Rendimento das Pessoas
Colectivas (IRPC). Para a
proposta de Lei de Petróleo,
partes substanciais do Contrato-Modelo de Concessão
de Exploração e Produção
também foram incorporadas.
8. Consolidando as leis
existentes,
especificando
os termos que, no passado, foram incluídos apenas
em contratos confidenciais,
constitui uma melhoria
substancial na boa governação do sector extractivo. Isto
assegura a redução significativa dos poderes discricionários dos que participam
na negociação de contratos.
9. Há três lacunas claras
que se aplicam, igualmente, para as duas propostas
de leis fiscais: uma falta
de clareza sobre as disposições para a depreciação
acelerada dos investimentos de capital; uma falta
de especificidade sobre
a taxa do imposto sobre
ganhos de capital (mais-valias); e uma excessiva
dependência no preço de
venda, ao invés de pa-

drões internacionais para
o estabelecimento do valor.
10. A falta de transparência nas disposições para a
depreciação acelerada – o
ritmo em que os investimentos de capital podem
ser anulados mediante rendimentos tributáveis – foi
identificado há três anos no
primeiro relatório da ITIE
sobre Moçambique. Os projectos de leis fiscais não
trazem nenhum progresso
nesta área (vide artigo 24
da proposta de lei de Petróleo e o artigo 36 da proposta
de lei de Minas). Está claro
que o cronograma de amortizações
(aparentemente
existente desde os anos 80)
carece de uma actualização. Não se exige que isso
seja feito na própria lei. Mas
como os anteriores contratos
continham incentivos fiscais
generosos nesta área, as novas leis deviam, explicitamente, especificar os termos
gerais para a amortização.
11. A tributação de mais-valias está prevista no
Código do IRPC, porém
a sua implementação e fixação foi sempre uma
matéria
controvertida.
Ambas propostas de leis
fiscais estabelecem disposições para a aplicação do
imposto sobre as mais-valias (artigo 32 da proposta
de Lei de Petróleo e artigo
44 da proposta de Lei de
(Continua na página seguinte)
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Minas), mas nenhuma das
propostas de leis específica a taxa que será aplicada.
Se isso tiver sido definido
para ser equivalente ao padrão de IRPC, de 32%, então, que seja explicitamente
mencionado. Há também
falta de clareza sobre como
o ‘ganho’ será determinado;
quem vai pagar o imposto (particularmente quando o vendedor se desfizer
dos seus investimentos de
Moçambique e não estiver
mais ‘presente’ no país).
12. Bons termos fiscais
podem ser fundamentalmente prejudicados quando
o valor dos recursos é artificialmente definido abaixo
do seu real valor. Moçambique ressente-se deste problema com o projecto de gás
da Sasol em Inhambane, que
tem termos fiscais bastante
razoáveis (5% de royalties
e entre 15.5-32% de IRPC),
mas quase nenhuma receita
foi gerada para o Estado,
devido à fórmula altamente
desfavorável para a fixação
do preço da venda de gás. A
avaliação tornar-se-á cada
vez mais problemática, uma
vez que algumas empresas
que procuram adquirir recursos naturais Moçambicanos envolvem-se na produção, dentro do país, o que
resulta em quase nenhumas
transações com terceiros
(potenciais
compradores
asiáticos de carvão e gás estão a aumentar a participação na produção moçambicana). Uma boa alternativa
seria determinar o valor com
base em preços- padrão, internacionalmente
aceites.
Proposta de Lei Fiscal
de Petróleo
13. Os termos gerais para
o sector de petróleo não são
alterados do novo regime
fiscal que foi introduzido
pelas leis de 2007,aplicadas no contrato-modelo de
2008. Contudo, é impossível compreender todas as
ramificações das novas leis
sem, também, analisar o
novo contrato-modelo que
foi elaborado para a 5a ronda de licenciamento, anteriormente agendada para
finais de 2012. Para além
de clarificar o ponto de si-

tuação sobre uma série de
incentivos fiscais do passado, o contrato-modelo
irá, igualmente, ilustrar os
elementos sujeitos a concurso que o governo tenciona usar para a adjudicação
num processo competitivo.
14. Os principais termos
fiscais para o sector petrolífero permanecem inalterados: as taxas de royalty
permanecem na ordem de
6% para o gás e 10% para o
petróleo. Consistentes com
as leis de 2007 e com as
normas da indústria, os pagamentos dos royalties, no
âmbito do acordo de partilha
da produção, não são despesas dedutíveis para o cálculo do IRPC. O IRPC para
o sector de petróleo é, formalmente, fixado em 32%.
15. O sector continuará a
operar através de um Acordo
de Partilha da Produção. O
imposto sobre a produção é
pago, em primeiro lugar, e,
depois disso, a empresa recebe autorização para recuperar os custos, a um limite
de 60%. Este é o limite mais
baixo em relação ao que tem
sido incluído nos anteriores
contratos de concessão de
prospecção e exploração e
tem o potencial de aumentar
a taxa efectiva de royalties,
nos primeiros anos de produção, de 9.7% para o gás
e 13.6% para o petróleo.
16. A divisão do lucro de
petróleo/gás entre a empresa
e o Estado também reflecte
os anteriores contratos de
concessão de prospecção e
exploração. A escala está baseada num r-factor, com r<1
resultando em 10% para o
Estado e 90% para a empresa.
A escala r-factor, consistente com os contratos de concessão de prospecção
e
exploração
desde a 3ª ronda de licenciamento, varia de 1-2.5.
A tabela completa é apresentada no projecto de lei,
com uma divisão entre o Estado e a empresa na ordem
de r+2.5 de 60%-40%. Isto
é surpreendente, uma vez
que uma divisão relativa
a níveis mais altos de r é o
elemento mais óbvio sujeito a concurso para as novas concessões e devia, por

isso, ser deixado em branco.
17. Igualmente importante, a actual formulação do
r-factor não é devidamente adequada aos projectos
altamente rentáveis, uma
vez que o Estado parece
estar disposto a definir as
suas participações em 60%.
O regime fiscal devia ser
concebido para funcionar
bem em todos os potenciais
níveis de rentabilidade.
A compressão da escala
de r-factor de 1-4 para 1-2.5
(feita entre a 2ª e a 3ª rondas de licenciamento) com
um limite, de facto, de 60%
para o Estado, faz muito
menos sentido do que manter a escala original de 1-4
e definir uma percentagem
mais elevada para o Estado (70-80%) para os projectos altamente rentáveis.
18. Tal como no passado,
uma ‘delimitação’ (ring facing) é estabelecida para o
cálculo da partilha da produção (custo de petróleo/
gás e r-factor relevante) a
nível de cada concessão.
19. A proposta de lei fiscal de petróleo incorpora
secções da avaliação dos
anteriores contratos de concessão de prospecção e exploração. Existe uma maior
clareza sobre o processo de
avaliação para o petróleo do
que para o gás. Isto é algo
surpreendente, uma vez que
o gás natural parece ser a
principal forma dos hidrocarbonetos descobertos em
Moçambique. Dada esta
importância, maior especificidade devia ser acrescida à forma como o preço
do gás natural será fixado.
Principais Questões
Relativas à Proposta de Lei
Fiscal de Petróleo
• O contrato-modelo devia ser publicado para que
se compreenda a natureza
global do regime fiscal e os
elementos que serão sujeitos

a concurso.
• A combinação das taxas
definidas de royalties e um
limite de recuperação de custos de 60% empurra a taxa
efectiva de royalties para
acima da média, em comparação com outros países.
• A percentagem associada
a todos os níveis do r-factor
excepto r <1 devia permanecer em branco e devia constituir o principal elemento
sujeito a concurso para futuras rondas de licenciamento.
• A escala r-factor de 1-2.5
devia ser substituída pela
anterior escala de 1-4 – a expectativa é de que a percentagem do Estado para r+4
devia ser de 70% ou mais.
• Os termos para a amortização dos investimentos de
capital deviam ser incorporados na lei.
• A taxa do imposto para
as mais-valias devia ser, explicitamente, especificada
na lei.
• Devia-se garantir clareza adicional no processo de
avaliação para o gás natural.
Proposta de Lei Fiscal do
sector de minas
20. Tal como a lei fiscal
de petróleo, grande parte da
lei fiscal de minas é consolidada a partir de fontes existentes, incluindo as leis de
2007 e os Decretos de 2008.
Tendo em conta que não
existe um ‘contrato-modelo’
publicamente
disponível
para o sector de mineração,
outros elementos são extraídos dos contratos, que
permanecem confidenciais.
Contrariamente ao sector de
petróleo, há alterações substanciais propostas no sector
de minas incluindo aumentos propostos para o imposto sobre a produção (taxa
das royalties) e a imposição de um novo imposto: o

Imposto sobre a Renda do
Recurso Mineiro (IRRM).
21. As propostas de leis sugerem que o Estado tenciona
aumentar a taxa efectiva do
imposto sobre a produção
para os metais preciosos e
semi-preciosos. Primeiro,
embora as taxas específicas dos royalties ainda não
tenham sido propostas, potenciais elementos foram
incluídos na proposta de lei,
o que sugere um aumento.
A tabela abaixo ilustra as
actuais taxas em vigor em
Moçambique e as taxas propostas, em comparação com
os outros países africanos.
Segundo, embora esteja claro que haverá custos
substanciais de transporte
associados à extracção mineral (particularmente do
carvão), a proposta de lei
propõe que se irá tributar
os royalties sobre o preço
de venda, sem quaisquer
deduções para os custos de
produção ou de transporte.
Finalmente, em contraste
com a maior parte de outras
jurisdições,
Moçambique
impõe um imposto sobre todos os minérios produzidos
e não apenas sobre os minérios que são vendidos. A
tributação sobre toda a produção pode ser problemática
onde, tal como será no caso
do carvão térmico de alta
qualidade em Tete, serão
extraidos volumes substanciais de minérios, para os
quais não haverá mercado.
22. A taxa efectiva dos
royalties é ainda acrescida
porque as revisões ao código do imposto sobre a mineração, em 2007, retiraram
os pagamentos dos royalties
como uma despesa deduzível para o cálculo do IRPC
(uma alteração que foi e é
apropriada ao sector petrolífero mas inapropriada ao
sector mineiro). Isto tem
efeito sobre o aumento da
(Continua na página seguinte)
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taxa efectiva de royalties,
durante o período de duração
do projecto, até quase 50%.
23. Aumentar as taxas dos
royalties é uma opção atractiva para o Estado, tendo em
conta a escassez das receitas, actualmente a serem geradas pelo sector extractivo.
E algum aumento pode muito bem ser feito para garantir
que o Estado gere maiores
receitas nos primeiros anos
das operações de mineração.
Contudo, aumentos significativos nas taxas de royalties também podem conter
as empresas de investirem
em projectos marginais.
24. A proposta de lei estipula, explicitamente, a taxa
do IRPC em 32% para o
sector de minas. Enquanto
a taxa permanece inalterada, há alterações importantes para as formas através
das quais o IRPC será aplicado, incluindo: os projectos de mineração deverão
ser ‘delimitados’ ao nível
da concessão mineira, e os
investimentos nas infra-estruturas de transporte não
serão mais dedutíveis em
relação as receitas mineiras.
25. A disposição sobre a
‘delimitação’ procura garantir que os investimentos da
segunda e terceira gerações,
por cada empresa, não resultem num diferimento dos pagamentos do imposto sobre
o rendimento, a longo prazo.
Mesmo onde uma empresa
opera múltiplos projectos
de mineração, o rendimento
e as despesas serão calculados e o imposto sobre o ren-

dimento será avaliado para
cada projecto de forma isolada. A ‘delimitação’ não é
comum no sector de mineração em África, mas há sinais
de que se pode tornar mais
comum. Introduzir delimitação em Moçambique irá
criar um campo concorrencial bastante desnivelado,
particularmente no sector
de carvão. Quando aplicado
apenas aos novos operadores, irá cimentar o domínio
das grandes empresas que
já operam no sector, pois
derivam grandes benefícios
fiscais ao deduzirem investimentos de capital de projectos da segunda geração
contra o rendimento de projectos da primeira geração.
26. O pagamento de IRPC
no sector de carvão será,
substancialmente, prejudicado devido aos altos níveis
de investimento nas infra-estruturas de transporte, incluindo caminhos-de-ferro
e portos. A proposta de lei
fiscal propõe estabelecer
esta ligação. Futuros projectos terão permissão para
deduzir, apenas, os custos da
tarifa de transporte (um valor por tonelada de minério
transportado). Não lhes será
permitido, tal como é actualmente o caso, deduzir os
custos de capital de desenvolvimento de infra-estruturas de transporte a partir do
rendimento da mineração.
27. A alteração mais fundamental para o regime
fiscal relativo à mineração é a introdução de um
Imposto sobre a Renda do
Recurso Mineiro (IRRM).

Este é um mecanismo concebido para garantir que as
receitas do Estado aumentem quando um projecto se
tornar altamente rentável.
Um IRRM é avaliado onde
uma ‘taxa interna de retorno’ da empresa (o rácio do
lucro gerado em relação ao
montante do dinheiro investido) excede uma determinada
percentagem.
28. A proposta de lei fiscal de minas propõe o seguinte: um imposto directo
sobre o fluxo de caixa líquido de um projecto de mineração, onde a taxa interna
de retorno, em relação ao
imposto, excede uma percentagem, ainda por definir
(entre 12% -18%). Nestas
circunstâncias, a taxa do imposto proposto é de 40-50%.

demandas adicionais sobre
a Autoridade Tributária. As
empresas têm sempre um
interesse na estruturação das
suas operações para minimizar o pagamento de impostos. Pode-se esperar que,
qualquer esforço do Estado
para captar maiores receitas quando as operações
são altamente rentáveis,
resulte em esforços ainda
maiores por parte das empresas, para garantir que os
seus lucros reportados nunca excedam o limite em que
o IRRM se torna efectivo.

29. A combinação de um
royalty modesto, um IRPC
na ordem de 30-35% e um
Imposto sobre a Renda do
Recurso Mineiro (IRRM)
é, agora, amplamente vista
como sendo uma boa prática no sector mineiro. A taxa
interna de retorno, na qual
Moçambique propôs o Imposto sobre a Renda do Recurso Mineiro na ordem de
12-18%, compara-se muito
bem com a de outros países.
Entretanto, a taxa proposta
do imposto a ser aplicada,
onde a taxa interna de retorno excede essa percentagem,
é, tal como mostra a tabela
abaixo, muito mais elevada do que noutros países.

31. A proposta de lei fiscal de minas indica que a
avaliação para o imposto
sobre a produção (artigo 11)
e o IRPC (artigo 27) deve
estar baseada no preço da
venda. A Autoridade Tributária reserva-se o direito de
corrigir o valor tributável
onde este seja inferior ao
valor do mercado. A proposta de lei contém referências
ao preço da venda que deve
ser ‘livremente negociado’
(Artigo 28) mas em sectores tais como o carvão,
há vários exemplos onde,
mesmo as transacções ‘livremente negociadas’ são
sujeitas à subestimação.
Em resposta a esta situação,
outros exportadores de carvão, incluindo Indonésia,
Mongólia e Colômbia, estabelecem um preço mínimo
para os diferentes níveis de
qualidade do carvão, com
base em índices de centros
comerciais
estabelecidos.

30. O acréscimo do Imposto sobre a Renda do
Recurso Mineiro irá criar

Principais Questões sobre
a Proposta de Lei Fiscal
de Minas
• Algum aumento nas taxas de royalties pode ser
apropriado, particularmente
tendo em conta que as experiências anteriores gera-

ram muito poucas receitas
para o Estado. Mas, dado
que as taxas mais elevadas de royalties também
podem impedir futuros investimentos, devia-se estabelecer um equilíbrio.
• De acordo com os padrões
da indústria, os pagamentos
de royalties deviam ser deduzíveis do rendimento tributável (isto deve ser alterado na lei fiscal de minas mas
não na lei de petróleo, onde
os pagamentos dos royalties no gás não fazem parte
do rendimento tributável).
• A combinação da ‘delimitação’ entre novos projectos e a não permissão de
amortização de capital para
projectos de investimento
de transporte irá garantir
a continuação do domínio
das grandes empresas que
já operam no sector mineiro contra novos operadores.
• Os termos para a amortização dos investimentos de capital deviam
ser incorporados na lei.
• A taxa de tributação
para os ganhos de capital devia ser, explicitamente, especificada na lei.
• A imposição de um Imposto sobre a Renda do
Recurso Mineiro para captar uma maior porção de
operações altamente rentáveis é apropriada, tal como
são as taxas propostas a
que o imposto será fixado.
• Maior atenção devia ser
prestada à avaliação mineral
do carvão, incluindo a possibilidade de estabelecimento de um preço mínimo para
o cálculo ou royalties baseados em preços definidos
com padrões internacionais.
publicidade
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Dos 60 milhões de dólares gerados pela actividade

Moçambique fica apenas com 1,6%
das receitas da pesca de atum

Gabriel Muthisse, vice-ministro das Pescas
Matias Guente
A pescaria de atum chega
a gerar uma receita anual de

60 milhões de dólares norte-americanos em Moçambique. Mas apenas cerca de 1,6
por cento destas receitas é que

fica em Moçambique. Este
triste quadro foi apresentado
na semana finda pelo vice-ministro das Pescas, Gabriel

Muthisse, que falava após
a apresentação ao Conselho
de Ministros de um plano
estratégico de desenvolvimento da pescaria de atum.
Contribui para estes números irrisórios o facto de
até aqui o Governo não ter
tido qualquer mecanismo de
rentabilização ou domesticação dos métodos da sua
captura e comércio. O plano só foi apresentado 38
anos após a independência.
Segundo disse o vice-ministro das Pescas, o que acontece
é que os principais operadores
de atum em Moçambique são
europeus, japoneses, coreanos, taiwaneses e outros de
outras latitudes. Isso faz com
que o sector empregue apenas
mão-de-obra estrangeira, pois
as capturas são conservadas a
bordo ou transportadas no mar
para barcos de apoio ou descarregadas em barcos estrangeiros. Dado o vazio do lado
moçambicano, é fácil imagi-

nar que as operações comerciais são feitas em “offshore”.
“É uma pescaria muito pouco integrada na economia de
Moçambique e não está a gerar riquezas internamente para
o nosso País”, reconheceu
o vice-ministro das Pescas.
Só para se ter uma ideia, o
atum existe no oceano Índico
numa quantidade estimada em
cerca de 1 milhão de toneladas, o que faz com que 24 por
cento da produção mundial
seja proveniente do Índico.
Segundo o vice-ministro, a
parte ocidental do oceano Índico, o qual Moçambique faz
parte contribui com 80% do
total das capturas do Índico.
O plano estratégico aprovado, apesar de não terem sido
avançados muitos detalhes,
visa integrar a produção de
atum na economia nacional e
evitar as avultadas perdas que
se verificam neste momento. (Canal de Moçambique)

Para fortalecimento da gestão financeira

União Europeia doa 220 milhões
de meticais a Moçambique
André Mulungo e
Arcénia Nhacuahe
A União Europeia (UE)
doou recentemente em Maputo 220 milhões de meticais
ao Governo de Moçambique,
através do Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Finanças (CEDSIF).
O valor, segundo o ministro
moçambicano das Finanças,
Manuel Chang, é destinado à
reforma da Gestão das Finanças
Públicas (GFP), nomeadamente “Capacitação técnica para a
melhoramento dos processos de
planeamento, apropriação das
áreas de gestão de negócios das
finanças públicas, gestão de mudanças, desenvolvimento das
aplicações informáticas, aproximando-as aos padrões interna-

cionais”, disse Manuel Chang.
O donativo vai, ainda de acordo com Chang, “contribuir para
a expansão do e-SISTAF para
mais de 140 Unidades Gestoras
Beneficiárias (UGB) que serão
transformadas em Unidades
Gestoras Executoras (UGE)”.
Na ocasião, o chefe da missão
diplomática da UE em Moçambique, Paul Malin, disse que o
aprimoramento dos Sistemas
de Gestão de Finanças Públicas
vai contribuir para a qualidade dos serviços básicos providos pelo Estado como Saúde,
Educação e Acção Social.
A UE concede anualmente
cerca de dois mil milhões de
meticais a Moçambique em
Apoio ao Orçamento do Estado. (Canal de Moçambique)

Manuel Chang, ministro das Finanças
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Em 67 mercados formais e informais da capital

Município de Maputo diz que vai
colectar cerca de 40 milhões de
meticais em receitas
Até dia 7 de Julho corrente, haviam sido cobrados 16 milhões de taxas diárias
aos vendedores, o equivalente a 43 por cento
Cláudio Saúte
A Direcção Municipal de Mercados e Feiras de Maputo prevê
encaixar até ao fim do ano cerca de 40 milhões de meticais
em receitas provenientes de cobranças de taxas diárias em 67
mercados formais e informais,
no município da capital do País.
“O nosso plano anual é de
cobrar, só nos mercados, perto
de 40 mil milhões de meticais
até ao fim do ano. Pelo nível
do cumprimento dos planos de
2011 e 2012, acreditamos que
possamos realizar as metas em
100 por cento”, disse ao Canal
de Moçambique o director de
Mercados e Feiras no município
de Maputo, Arnaldo Monteiro.
Monteiro observou que, apesar de existirem meses que as
receitas oscilam por diversos
factores, tal como as cheias de
Janeiro passado que inundaram
os mercados Georg Dimitrov
e do Peixe, que tiveram as ac-

tividades suspensas por alguns
dias, vão acabar por cumprir.
“Este ano começou mal devido a chuvas. A maior parte dos
mercados não tem drenos nem
está pavimentado. Os mercados
Benfica e do Peixe são disso
exemplo, mas acreditamos no
cumprimento das metas”, disse.

a construção de um novo mercado no bairro Albasine. Prevê-se também, ainda este ano, o
início da construção do Mercado Antena num espaço que
era dos Aeroportos de Moçambique. Este deverá descongestionar o mercado da Praça dos
Combatentes, vulgo Xiquelene.

Redimensionamento
de mercados

Terminais versus ambulantes

Num outro desenvolvimento, Arnaldo Monteiro anunciou
que há um plano de redimensionar os mercados, de acordo
as exigências dos vendedores.
Disse que há uma previsão de
construção de quatro mercados no município de Maputo.
Neste momento, dois mercados já foram redimensionados.
Trata-se de um no Distrito Municipal da KaTembe e outro na
Inhaka. Indicou que o Mercado
Central está em reabilitação.
Ainda este ano, deverá arrancar

Uma das saídas para resolver o problema dos vendedores ambulantes que vendem
próximo aos mercados será
a construção de terminais de
transportes
nos
mercados.
“Xiquelene já tem terminal.
Na Junta já temos um terminal. No Mercado Grossista do
Zimpeto já foi identificado um
espaço para a construção de um
terminal. Os terminais devem
ter livre acesso. O Mercado do
Zimpeto vai ter uma zona comercial inclusiva. Com o fim
das obras do Mercado Central,

Arnaldo Monteiro, director de Mercados e Feiras de Maputo
parte do material será usada
no Zimpeto”, disse Monteiro.
Acrescentou que “o nosso
grande dilema é conferir os mercados onde as pessoas querem estar. A mobilidade de transportes é
determinante para resolver o problema das enchentes nos mercados. O transporte está ligado aos

mercados. Os grandes centros
comerciais sempre têm transportes”, disse referindo que uma das
apostas nos próximos anos é estudar a possibilidade de construir
terminais para resolver o problema de pessoas que estão a desenvolver as actividades comerciais
na rua. (Canal de Moçambique)

Standard Bank é o primeiro banco a
financiar imóveis no bairro de Intaka

O Standard Bank é o primeiro banco comercial no País a
financiar a aquisição de imóveis, no projecto de construção

de 5.000 casas, no bairro de Intaka, no município da Matola.
O acto de assinatura das
escrituras ocorreu, na terça-

-feira última, em Maputo,
entre aquele Banco, o Fundo de Fomento para a Habitação (FFH) e os beneficiários
do financiamento bancário.
Chuma Nwokocha, director
da Banca de Particulares, Pequenas e Médias Empresas do Standard Bank, referiu, a-propósito,
que a sua instituição sempre
apostou no apoio aos cidadãos
moçambicanos, sobretudo os
jovens, a ter acesso à habitação.
“Por isso, nos sentimos honrados em ver estes jovens a
alcançar, finalmente, os seus
sonhos em ter casa própria”.
Chuma Nwokocha explicou

ainda que o Standard Bank possui produtos financeiros para a
área imobiliária, nomeadamente o “Crédito à Habitação” e
“Equity Release”, que podem
ajudar os clientes que pretendem obter habitação própria.
Para além de conceder financiamentos, o Standard Bank,
através destes produtos, faz o
acompanhamento directo aos beneficiários na gestão do crédito.
Após assinar o seu contrato,
Olinda Pipe, uma das beneficiárias deste financiamento bancário, afirmou que o apoio do Standard Bank ajudou na realização
do seu sonho de longos anos:

“Sinto-me realizada. Estou muito satisfeita, é como se fosse a
realização de um desejo”, frisou.
Por seu turno, Borges da Silva, director do consórcio constituído pelo FFH e a Henan
Guojin Imobiliária, disse que o
envolvimento do Standard Bank
representa mais um passo para
a consolidação do projecto de
construção das cinco mil casas.
“Este acto, que acabámos
de testemunhar, serviu de
base para que as pessoas vejam que já é possível comprar
as casas via banco, pois as
condições para o efeito já estão criadas”, finalizou. (FDS)
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Em relação ao ano passado

Produção de açúcar vai registar
incremento de 28 mil toneladas este ano

Raimundo Moiane
A produção de açúcar,
comparativamente ao ano
passado, vai registar uma
subida de mais de 28 mil toneladas este ano em Moçambique.
No total, segundo dados do
Centro de Promoção Agrícola (CEPAGRI), serão produzidas este ano em todas as
quatro fábricas que operam

neste momento em Moçambique 424.988 toneladas, contra
396.719 toneladas registadas
em 2012, o que corresponde,
em termos percentuais, a um
aumento de sete por cento.
O aumento das áreas de produção projectada pelas quatro
fábricas, nomeadamente Maragra, Xinavane, Marromeu
e Mafambisse, ao longo da
campanha deste ano é aponta-

do pelo coordenador do sector de açúcar no CEPAGRI,
Jorge Manjate, como principal factor do referido incremento de produção do açúcar.
Segundo dados do CEPAGRI,
para este ano as quatro fábricas
esperam produzir as 424.988
toneladas numa área de 47.420
hectares, contra 45917 hectares
usados na campanha de 2012.
Para Jorge Manjate, as

424.988 toneladas que se esperam que sejam produzidas
este ano fazem com que o
País esteja em boas condições para satisfazer as necessidades do mercado nacional
e volumes consideráveis de
excedentes para exportação.
Assim sendo, ainda de
acordo com a nossa fonte,
estima-se um aumento das
exportações para o ano 2013
resultante dos aumentos previstos na produção de açúcar.
No total serão exportadas
265.000 toneladas. Em princípio, todo o produto será destinado para a União Europeia onde
existem duas opções no mesmo mercado, nomeadamente
no âmbito do acordo dos APEs
(Acordos de Parceria Económica) ou no âmbito da Iniciativa EBA (Tudo Menos Armas).
E do lado do consumo doméstico, de acordo com os
mesmos dados, a indústria poderá vender 175.000 toneladas de açúcar para o ano 2013.
No que diz respeito às vendas no mercado doméstico, em
2012 registaram uma queda,

essa redução nas vendas vem
se verificando desde o ano de
2011, depois dos aumentos
sucessivos que vinham se verificando nos anos passados.
E uma das razões desta redução nas vendas, segundo
Jorge Manjate, tem a ver com
a situação económica do comércio em geral no País que
afectou não só o açúcar como
os outros produtos, pela falta
de liquidez no mercado, como
também a mudança de comportamento alimentar das populações, em relação ao açúcar.
Em 2012 foram vendidas
no total 164.096 toneladas de
açúcar para o mercado doméstico, das quais 28.228 toneladas são de açúcar branco.
Estas vendas representam
uma redução de 5% em relação
às registadas no ano anterior.
Refira-se que em 2012, a indústria açucareira nacional exportou para o mercado europeu
243.583 toneladas de açúcar
amarelo, tendo rendido 126.2
milhões de dólares norte-americanos. (Canal de Moçambique)

Laurentina preta: a melhor cerveja
de África
A marca de cerveja moçambicana, a Laurentina Preta, acaba
de ser reconhecida com o Prémio de Qualidade para a Melhor
Cerveja Preta de África, nos
“African Beer Awards”, uma
gala internacional que distingue
as melhores cervejas de África.
O evento, organizado em finais de Março pelo Institute of
Brewing and Distillery (IBD),
contou com especialistas da
área das cervejas de 3 continentes, com um total de 500 anos de
experiência entre eles, e avaliou
mais de 50 cervejas africanas.
Nessa avaliação, a Laurentina
Preta ficou em primeiro lugar,
trazendo para Moçambique o
Prémio de Qualidade para a
melhor cerveja preta de África, uma honra da qual a Lau-

rentina Preta se deve orgulhar.
Mais Prémios destacam
a Qualidade da
Laurentina Preta
A Laurentina Preta já vem
acumulando premio internacionais como a melhor cerveja. Em
Maio ocorreu a mais recente
distinção da Laurentina Preta,
com a atribuição de 2 estrelas de
ouro pelo International Taste &
Quality Institute (iTQi), um comité composto por 120 Chefes
e Sommeliers das 14 mais prestigiadas associações culinárias
da Europa, distinguindo-a como
cerveja de qualidade marcante.
Estas distinções juntam-se
agora à medalha de ouro conquistada na edição de 2008

do Monde Selection, um instituto internacional independente, de origem belga que
premeia a excelência e a qualidade de um vasto conjunto de produtos, avaliado por

um painel de júris altamente
especializados e exigentes.
Segundo informação da Cervejas de Moçambique, “a Laurentina Preta é feita a partir de
quatro tipos de malte, entre eles

o malte de Munique e o malte de
caramelo que, complementados
pelo uso de açúcar refinado de
cana e extractos de óleo de lúpulo, ajudam a conferir os seus
atributos únicos”. (Redacção)
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Ex-espião proposto para o Nobel da Paz
Perseguido pelas autoridades norte-americanas, Edward Snowden foi proposto para Nobel
da Paz. Antes, já acontecera o mesmo a Bradley Manning, outro alvo dos EUA.
Um professor de sociologia da Universidade Umea
(Suécia) propôs o nome de
Edward Snowden para o Prémio Nobel da Paz, numa carta
endereçada ao Comité Nobel e publicada no jornal sueco
“Västerbottens-Kuriren”.
“Edward Snowden - num esforço heróico com altos custos
pessoais - revelou a existência
e a dimensão da vigilância que
o Governo dos EUA dedica às
comunicações electrónicas em
todo o mundo, em violação das
leis nacionais e dos acordos internacionais”, escreveu Stefan
Svallfors. E com isso, “ajudou
a tornar o mundo um pouco melhor e mais seguro”. Svallfors
compara o acto de Snowden
aos julgamentos de Nuremberga (1945), onde o argumento
“Eu estava apenas a cumprir ordens” não foi considerado uma
desculpa aceitável para os nazis
que perpetraram atrocidades.
Para este professor universitário sueco, dar o Nobel da Paz a
Edward Snowden também ajudaria o Comité norueguês a recuperar do “descrédito em que
incorreu pela decisão precipitada e mal concebida de atribuir
ao Presidente dos EUA, Barack
Obama, o prémio em 2009”.
Manning também
está na corrida
Anteriormente, a 30 de Junho,
num artigo publicado no diário britânico “The Guardian”,
Mairead
Corrigan-Maguire,
fundadora do Movimento Paz
da Irlanda do Norte (que rece-

beu o Nobel da Paz em 1976),
já tinha defendido a atribuição
do galardão a Bradley Manning,
o soldado norte-americano que
esteve na origem da fuga de informação do caso WikiLeaks.
“A sua incrível divulgação
de documentos secretos para
a WikiLeaks ajudou a acabar com a guerra no Iraque e
pode ter ajudado a prevenir
outros conflitos noutros lugares”, escreveu a irlandesa.
“Por todo o mundo, Manning
é saudado como um pacificador
e um herói. A sua nomeação
para o Nobel da Paz reflete-o.
Na sua América natal, Manning
está a ser julgado por acusações
de espionagem e ‘ajuda ao inimigo’. Isto não devia servir para
refutar a sua candidatura - mas
antes ser a constatação que ele
está em boa companhia. A política birmanesa Aung San Suu
Kyi e o escritor chinês Liu Xiaobo receberam o prémio quando estavam presos pelos seus
próprios países”, sustenta a premiada com o mesmo galardão.
Snowden tem informações
que podem causar danos
aos EUA
O antigo consultor dos serviços de informações norte-americanos Edward Snowden
possui uma “enorme quantidade
de documentos” cuja eventual
publicação poderá causar ainda
mais danos aos Estados Unidos,
referiu o jornalista que publicou
as suas primeiras revelações.
“Snowden tem informações
suficientes para causar num

Human Rights Watch/Reuters Edward Snowden, durante um encontro com activistas dos direitos
humanos, no aeroporto Sheremetyevo, em Moscovo
minuto mais danos na história dos Estados Unidos do que
os efectuados por qualquer
outra pessoa até ao momento”, afirmou o jornalista norte-americano Glenn Greenwald
numa entrevista publicada no
diário argentino “La Nacion”.
Cronista do diário britânico
“The Guardian”, Glenn Greenwald, que vive no Brasil, foi
escolhido por Edward Snowden para publicar as primeiras
das suas surpreendentes revelações sobre as operações de
vigilância electrónica em larga
escala praticadas pelos Estados Unidos no estrangeiro.
Greenwald permanece em
contacto com o informático
norte-americano, antigo consultor da Agência Nacional de
segurança (NSA), procurado
pelos Estados Unidos por espionagem e bloqueado desde

23 de Junho na zona de trânsito internacional do aeroporto
de
Moscovo-Cheremetievo.
A partir do Brasil, Greenwald
declarou ao “La Nacion” que
Snowden “possui uma enorme quantidade de documentos
que provocariam graves danos
ao governo dos Estados Unidos caso fossem publicados”.
No entanto, “esse não é o objectivo de Snowden”, assegurou.
Alerta para os riscos dos
programas de vigilância
O seu objectivo, referiu, é
revelar os riscos que representam “os programas informáticos que as pessoas utilizam
por todo o mundo sem saber
ao que se expõem e sem terem aceitado conscientemente renunciar ao direito à protecção da sua vida privada”.

Snowden anunciou na sexta-feira que vai pedir um asilo
temporário à Rússia, enquanto
aguarda poder deslocar-se para
a América Latina, quando a Bolívia, Venezuela e Nicarágua já
lhe ofereceram asilo político.
Para Glenn Greenwald, existe a possibilidade de que alguém tente matar Snowden,
mas o ex-consultor da NSA
“já distribuiu milhares de documentos para que diversas
pessoas no mundo disponham
de arquivos completos” das
informações que recolheu.
“O governo dos Estados Unidos deve rezar todos os dias
para que ninguém consiga chegar a Snowden, porque se lhe
acontecer alguma coisa toda
a informação seria revelada
e isso seria o seu pior pesadelo”, assegurou o jornalista do
“The Guardian”. (Expresso)
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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(**) 			

520,00 Mt 			
400 R 					
171 USD / 143 € 			

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

1.040,00 Mt 				
800 R 					
343 USD / 286 € 				

12 Meses
2.080,00 Mt
1600 R
400 €
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Snowden formalizou pedido de asilo
temporário à Rússia
O advogado Anatoli Kutcherena, membro da Câmara Social junto do Presidente russo, anunciou,
esta terça-feira, que Edward Snowden pediu asilo temporário à Rússia. O antigo consultor dos
serviços secretos norte-americanos mantém em perspectiva a ida para a América Latina.

O advogado Anatoli Kutcherena confirmou que o pedido
de asilo temporário foi feito já
esta terça-feira. Um anúncio
que ocorre horas depois de Kutcherena ter revelado que Snowden ponderava dar esse passo,

embora mantenha a intenção
de eventualmente viajar para
a América Latina, no futuro.
“Ele telefonou-me, dei várias
consultas por telefone. Ele interessou-se pela nossa legislação,
pelas normas sobre refugiados,

decretos do Governo sobre a
concessão de refúgio político
temporário”, declarou o advogado aos jornalistas, ainda antes de ser oficializado o pedido.
O advogado referiu ainda
que, nos próximos dias, se irá

encontrar pessoalmente com
o ex-agente norte-americano.
“Snowden não terá problema
em entregar o pedido, porque na
zona de trânsito há um escritório
do Serviço Federal de Imigração
e não é necessário atravessar
a fronteira. Tudo pode ser feito na zona neutra. Discuti com
ele essa questão”, acrescentou.
Anatoli Kutcherena foi um
dos advogados e representantes
de organizações não-governamentais (ONG) russas que, na
passada quinta-feira, se encontrou com Snowden na zona de
trânsito do aeroporto Sheremetievo, onde o ex-consultor
se encontra desde 23 de junho.
Em conformidade com a
legislação russa, quando o
ex-consultor da Agência Nacional de Segurança (NSA)
norte-americana entregar o
pedido de asilo no Serviço Federal de Imigração, receberá
um documento que lhe permi-

tirá viver legalmente na Rússia
durante a análise do processo.
Depois de o processo ser
analisado pelo Serviço Federal de Imigração, Ministério
dos Negócios Estrangeiros e
Serviço Federal de Segurança (FSB, ex-KGB) da Rússia
e receber luz verde, ele deverá ser assinado por Vladimir
Putin para entrar em vigor.
Caso a resposta seja negativa, Snowden pode recorrer aos tribunais russos.
O ex-consultor é acusado pelos Estados Unidos de violar a
lei de espionagem, depois de
filtrar detalhes dos programas
governamentais secretos de vigilância a registos telefónicos
e comunicações na Internet.
A Casa Branca exige a expulsão de Snowden e a sua extradição para os Estados Unidos, de
forma a ser julgado por fugas de
informação confidencial sobre
segurança nacional. (Expresso)

Espanha pede desculpa a Evo Morales
O Presidente boliviano “foi colocado numa posição difícil e imprópria para um chefe de Estado”,
refere a mensagem enviada pelo Governo espanhol.
O Governo espanhol pediu
desculpas à chancelaria boliviana pelo incidente ocorrido com o avião do Presidente Evo Morales na Europa,
há duas semanas, e disse
esperar que as relações bilaterais se mantenham boas.
A nota de Espanha dirigida à chancelaria da
Bolívia foi entregue pelo
embaixador espanhol em
La Paz, Ángel Vázquez,
que lamentou o procedimento do seu homólogo
em Viena, Alberto Castro.
Morales acusou Alberto

Castro de pretender inspecionar o seu avião para
verificar se viajava consigo Edward Snowden, antigo responsável da CIA,
que os Estados Unidos
acusam de ter divulgado
informação
classificada.
“Lamentamos esse facto,
apresentamos as nossas desculpas por esse procedimento, que não foi adequado”, lê-se no documento, que refere
ainda que Evo Morales “foi
colocado numa posição difícil e imprópria para um chefe de Estado”. (Expresso)
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Brasil responsabiliza bombeiros por
fogo que matou 242 pessoas
O Ministério Público (Promotoria) do Rio Grande do Sul,
no sul do Brasil, responsabilizou civilmente oficiais dos
bombeiros pelo incêndio que
matou 242 pessoas na discoteca Kiss, na cidade de Santa
Maria, em Janeiro deste ano.
Os procuradores do Ministério Público (MP) declararam sexta-feira passada, em
conferência de imprensa, que
constataram uma irregularidade no sistema informático
para a concessão de licenças
de funcionamento ao comércio.
Caso sejam condenados na
esfera civil, os quatro bombeiros acusados de improbidade
administrativa (acto ilegal na
administração pública) poderão
perder seus cargos e ter de pagar uma multa administrativa.
O sistema informático apontado pelos procuradores gerava
automaticamente as medidas de
segurança e prevenção de in-

cêndio a serem adoptadas pelos
estabelecimentos comerciais,
quando seus responsáveis transmitiam dados como o tamanho
do local, e o procedimento
substituía os planos executados
por engenheiros ou arquitetos.
Já a prefeitura (Câmara Municipal) de Santa Maria não
foi considerada culpada pelos
procuradores. Na esfera criminal, oito pessoas são arguidos
acusados, entre elas dois bombeiros, dois donos da discoteca
e dois membros da banda musical que usou um sinalizador
inapropriado para ambientes
fechados, que pegou fogo.
A Advocacia-Geral da União
(responsável por defender os
interesses do Governo brasileiro) divulgou que irá cobrar
1,5 milhão de reais (513 mil
euros) dos donos da Boite Kiss
por incumprimento de normas
de segurança do trabalho. (JN)

Itália: Ex-ministro de Berlusconi compara
ministra negra com orangotango
Roberto Calderoli, ex-ministro de Silvio Berlusconi e vice-presidente do partido Liga Norte, disse que
a ministra Cécile Kyenge, de origem africana, parecia um orangotango.
O primeiro-ministro italiano, Enrico Letta, considerou
inaceitáveis os comentários
racistas feitos por Roberto
Calderoli, senador de direita,
à ministra Cécile Kyenge, de
origem africana, de acordo
com o jornal “The Guardian”.
Roberto Calderoli, ex-ministro de Silvio Berlusconi
e vice-presidente do partido
Liga Norte, disse que a ministra, nascida na República Democrática do Congo,
parecia um orangotango.
“Eu amo os animais - ursos e lobos, como é sabido - mas quando vejo as
fotos de Kyenge não posso
deixar de pensar num oran-

gotango, apesar de não dizer que ela é um”, afirmou
Calderoli recentemente à
tarde durante um comício.
Cécile Kyenge, de 48 anos,
é uma cirurgiã oftalmológica que ocupa o cargo de
ministra da Integração do
Governo de Enrico Letta.
“As palavras que surgiram na imprensa atribuídas
ao senador Calderoli sobre
Cecile Kyenge são inaceitáveis e ultrapassam qualquer
limite”, disse o primeiro-ministro. A ministra da Integração mostrou-se triste
com a imagem que as declarações de Calderoli fazem
passar de Itália. (Expresso)
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Ronaldo quer comprar “Playboy”
brasileira
O antigo futebolista brasileiro Ronaldo Nazário, o “Fenómeno”, quer investir na revista
“Playboy”, tentando salvar o título da Editora Abril, cujas vendas desceram acentuadamente,
ameaçando as “coelhinhas”
que dão brilho às produções.
Enquanto jogador de futebol, Ronaldo ficou conhecido
como “Fenómeno” pelas habilidades em campo mas, após a
reforma, tem mostrado que também tem talento nos negócios.
O antigo craque brasileiro lidera vários negócios, aos quais
quer somar agora a licença da
“Playboy” no Brasil, pois a publicação corre o risco de fechar.
Noutra época, a revista chegou
a vender um milhão de exem-

Ronaldo é agora homem de negócios

plares por mês mas, actualmente, fica-se pelos 250 mil, daí que
Ronaldo queira injectar capital
através da 9INE, uma agência
de marketing que representa futebolistas como Neymar, o mais
recente reforço do Barcelona.
O “Fenómeno” ainda é
imagem de empresas como
a Fiat, Duracell e a Nike, o
que lhe rende cerca de 12
milhões de euros anuais.
Agora, só falta mesmo concretizar o objectivo avançado
pelo jornal “Extra” para vingar
no mercado erótico, numa fase
em que trabalha ainda como dirigente no comité de organização
do Mundial de Futebol 2014,
a realizar-se no Brasil. (JN)

Chris Brown pode ser preso por ter
agredido Rihanna
O Ministério Público
dos Estados Unidos pediu a revogação da liberdade condicional do
cantor
norte-americano
Chris Brown por ter agredido a cantora Rihanna,

sua namorada em 2009,
o que pode fazer com que
seja efectivamente preso.
O tribunal tinha decidido
cinco anos de liberdade condicional para o cantor, um

Ossadas de “vampiros”
descobertas na Polónia
Quatros esqueletos foram
descobertos durante as escavações para as fundações de
um prédio em Gliwice. Todos
tinham a cabeça decapitada
e colocada entre as pernas.
Segundo os arqueólogos
destacados para examinar o
achado, as ossadas descobertas durante o processo de escavação para as fundações de
um prédio na cidade polaca de
Gliwice, estavam enterradas
num local onde, nos séculos
XVI ou XVII, foram enterra-

dos os supostos “vampiros”.
Estes foram assim classificados porque se acreditava,
em plena época medieval, que
a única maneira de os vampiros permanecerem mortos
era decapitá-los colocando a
cabeça entre as pernas, para
que, dessa forma, não voltassem a erguer-se da campa.
As quatro ossadas encontradas foram todas enterradas da mesma forma
e vão agora continuar a ser
investigadas.
(Expresso)

Chris Brown no tribunal

ano num programa de luta
contra a violência doméstica e 180 dias de serviço
comunitário, depois de ter
agredido Rihanna na noite dos Grammys em 2009.
Na semana passada, o

Ministério Público apresentou um pedido no tribunal de Los Angeles a solicitar que a sua liberdade
condicional seja revogada,
depois de o cantor ter sido
acusado de alegadamente

ter fugido de um acidente
de carro em que esteve envolvido em Maio deste ano.
Brown, de 24 anos, pode
ficar até quatro anos preso se o juiz revogar a liberdade condicional. (JN)
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Angelina Jolie volta à realização
com “Unbroken” que estreia
no final de 2014
Angelina Jolie vai voltar à
realização com o filme “Unbroken”, que deverá estrear
nos Estados Unidos no Natal do próximo ano, anunciou, quinta-feira passada, o
estúdio Universal Pictures.
Depois de “Na terra de
sangue e mel” (2011), Angelina Jolie vai filmar um
guião dos irmãos Joel e
Ethan Coen, que trabalharam versões de William
Nicholson (“Os Miseráveis”) e Richard LaGravenese (“O rei pescador”).
O projecto baseia-se no
livro “Unbroken: A World
War II Story of Survival, Resilience and Redemption”
(“Invencível: Uma história
de sobrevivência, resistência e redenção”, na edição

portuguesa), de Laura Hillenbrand, segundo a agência
noticiosa espanhola EFE.
A película, cuja rodagem
começará no final do próximo mês de Setembro, gira
à volta da figura de Louis “Louie” Zamperini, um
atleta olímpico norte-americano que lutou na Segunda
Guerra Mundial, tendo sido
capturado pelos japoneses.
Segundo o “site” na Internet da revista Variety,
Zamperini será interpretado
por Jack O’Connell, actor
britânico que participou
na série televisiva Skins.
O filme será produzido
por Angelina Jolie, juntamente com Matthew
Baer e Erwin Stoff. (JN)

Em Maputo

Ministério da Cultura homenageia
Mia Couto

Arcénia Nhacuahe
O renomado escritor moçam-

bicano, Mia Couto, foi homenageado quinta-feira passada em
Maputo pelo Ministério da Cul-

tura, em reconhecimento pelo
Prémio Camões-2013, que recebeu recentemente em Portugal.

O ministro da Cultura, Armando Artur, disse que o acontecimento demonstra que a
literatura moçambicana está
em crescendo e constitui uma
das mais robustas, não só a
nível do mundo falante da língua portuguesa, como também
a nível de África e do mundo.
“É verdade que somos um
país recente no contexto das independências em África, mas a
qualidade, robustez e desempenho da nossa literatura não passa despercebida, mesmo a par de
muitos países que nos antecederam na ascensão à independência”, disse o ministro da Cultura.
Por sua vez, o escritor Mia
Couto disse que o gesto constituiu para ele uma grande satisfação mas o maior prémio é o
trabalho que ele faz. Mia Couto

referiu que o melhor seria conseguir fazer com que os livros
sejam acessíveis a todos os moçambicanos e mais lidos por
muita gente. “Agradeço esse
momento e este gesto, é uma
grande satisfação e sinto-me
em casa e como se estivesse a
receber prémio pela primeira
vez”, considerou Mia Couto.
O momento foi abrilhantado por diferentes grupos de
danças, teatro, incluindo a declamação de dois poemas do
homenageado. Contou com
a presença de diversas individualidades, entre membros
da Associação dos Escritores
Moçambicanos (AEMO), do
recém-criado Comité da Artes e
Culturas, Conselho Nacional do
Património Cultural, entre outros. (Canal de Moçambique)
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Ex-ministro do Trabalho
aufere quatro salários
do Estado
André Mulungo
O ex-ministro do Trabalho, Guilherme Luís
Mavila, aufere actualmente, pelo menos quatro salários em igual
número de instituições
do Estado e ou tuteladas. Mensalmente, este
cidadão encaixa um
salário e mais três que
serviriam para três cidadãos nacionais, num
País mergulhado no desemprego e na pobreza
absoluta que o PR Armando Guebuza prometeu minimizar mas continua a ir de mal a pior.
Guilherme Luís Mavila ocupou a pasta

do Trabalho até o ano
de 2000, ano em que
foi exonerado a 17 de
Janeiro de 2000. Por
isso aufere ainda salário como ex-ministro.
Nos seus empregos
actuais, Mavila aufere
salários no Conselho
Nacional de Electricidade (CNELEC), como
presidente da instituição; No Instituto Nacional de Comunicações de
Moçambique (INCM),
como Regulador de Telecomunicações, e no
Silos e Terminal Graneleiro da Matola (STEMA) – como presidente do Conselho Fiscal.

Assim, num só mês
entram na conta de
Mavila pelo menos
quatro salários pagos
pelo mesmo Estado.
Segundo apurou o Canal de Moçambique,
no CNELEC, Mavila aufere, como presidente, cerca de USD 6
mil (mês (180 mil meticais). O CNELEC é
uma entidade de direito
Público criada pela Lei
21/97 de 1 de Outubro,
dotada de personalidade jurídica e autonomia
administrativa e financeira,
tutelada pelo
ministro da Energia.
No INCM, Autoridade
Reguladora dos Secto-

res Postal e de Telecomunicações – que tem,
por finalidade, a regulação e fiscalização dos
Sectores Postal e de Telecomunicações, bem
como a gestão do espectro de frequências radioeléctricas, Mavila ganha
por mês cerca de USD
7 mil, como regulador.
Mavila é igualmente
Presidente do Conselho Fiscal de STEMA
– uma instituição participada pelo Estado de
Moçambique, através
do IGEPE - Instituto de
Gestão de Participações
do Estado virada para
a prestação de serviços
para o aprovisionamen-

to e para uma gestão
de stocks de cereais,
redução das quebras e
racionalização dos custos de manuseamento
e armazenagem de cereais, receber, armazenar e distribuir cereais
por via marítima ferroviária e rodoviária…
Este é dos muitos casos de cidadãos moçambicanos ligados ao partido Frelimo, no poder,
que vivem acumulando
empregos e salários enquanto outros milhões
de moçambicanos vivem no limiar da pobreza absoluta. (Canal de Moçambique)
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