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Publicidade⇒

(Maputo) A questão per-
manece se Chang preferiria tes-
temunhar nos Estados Unidos 
em vez de voltar para casa para 
um destino incerto. 

Para o Presidente da 
República, Filipe Nyusi, é evi-

EX-MINISTRO DAS FINANÇAS AMARGA HÁ QUATRO ANOS NUMA CADEIA SUL-AFRICANA

Nyusi tem interesse directo em manter 
Chang fora de um tribunal dos EUA 
- Os governos de Moçambique  e dos Estados Unidos  têm lutado pelo direito de extraditar 
o ex-ministro das Finanças Manuel Chang da África do Sul- detido na cadeia de Modderbee 
há quatro anos- para enfrentar acusações de branqueamento de capitais e fraude, mas os 
esforços de Maputo estão a esgotar-se. Há quem diga que Chang preferiria ser julgado nos 
EUA, embora Maputo tenha tentado todas as vias legais para levá-lo para casa. 

dentemente vital manter o ex-ministro 
das Finanças fora de um tribunal dos 
Estados Unidos (EUA). Daí as tenta-
tivas obstinadas de Maputo de garantir 
que Chang seja extraditado da África 
do Sul  para Moçambique, e não para 
os EUA. 

Ambos os países querem ostensi-
vamente que ele enfrente suborno, cor-
rupção e outras acusações decorrentes 
do escândalo das  “dívidas ocultas”,  
de mais de dois biliões de dólares que 
deixaram a economia moçambicana de 

(Maputo) A Associação 
Médica de Moçambique adiou 
para 05 de Dezembro a greve 
nacional que estava marcada 
para hoje, anunciou ontem o 
organismo em comunicado. 

A decisão foi tomada após 
uma reunião nacional da asso-

REIVINDICAÇÕES CONTRA A TSU

Médicos moçambicanos adiam 
greve face a avanços nas negociações 

ciação, considerando que “o Governo 
passou a adoptar uma postura de maior 
abertura ao diálogo” para resolver 
reivindicações relacionadas com a 
nova Tabela Salarial Única (TSU) da 
função pública. 

A associação optou pela “remar-
cação da data de início da 3.ª greve 

nacional para o dia 05 de Dezembro 
de 2022, caso o Governo não solucio-
ne as questões levantadas no caderno 
reivindicativo da classe médica”, lê-se 
no comunicado de ontem.  

As negociações vão continuar, 
acrescentou. 



2DN  4698 

www.rotundaplanthire.co.za

Publicidade⇒

rastos. O escândalo remonta a 2013. 
Desde a prisão de Chang em 

Joanesburgo em Dezembro de 2018 
com um mandado dos EUA, Maputo 
atormentou –o através de várias revi-
ravoltas legais e políticas. Dois suces-
sivos ministros da justiça sul-africanos 
ordenaram o regresso de Chang a Mo-
çambique. Mas duas vezes, o tribunal 
superior de Joanesburgo os deteve, 
mantendo as objecções do Fórum de 
Monitoramento do Orçamento, uma 
organização  não-governamental  mo-
çambicana,  que afirma  que Chang não 
enfrentará justiça real em Moçambique. 

Em Novembro passado, o tribunal 
superior ordenou a extradição de Chang 
para os EUA e, em seguida, negou ao 
Governo moçambicano autorização 
para recorrer da decisão. Maputo então 
recorreu ao Tribunal Constitucional, 
mas esse pedido foi negado em Junho 
deste ano. Maputo não desistiu. Apelou 
directamente para o Supremo Tribunal 
de Recurso, que agora está a decidir se 
deve ou não apreciar o recurso. 

O advogado de Chang, Rudi 
Krause, foi questionado após a decisão 
do Tribunal Constitucional se o seu 
cliente tinha mais opções legais. Ele 
respondeu que “o senhor Chang  resig-
nou-se  ao facto de que será julgado nos 
EUA, um país que não tem jurisdição 
e sobre um crime que não cometeu”. 

Uma história publicada pela Afri-
ca Confidential , na semana  finda, suge-
re que Chang não só está resignado a ser 
extraditado para os EUA, mas prefere 
isso a ser mandado para casa. O jornal 

diz que foram feitas tentativas contra a 
sua vida enquanto esteve na prisão na 
África do Sul, e teme ser “silenciado” 
se regressar a Maputo. De acordo com 
a Africa Confidential, Chang notificou 
o Supremo Tribunal de Apelação que 
ele “inequivocamente” consente com 
a extradição dos EUA – uma alegação 
que Krause nega. 

O artigo conjectura que Maputo e 
Chang estão quase no fim do caminho 
legal e que em breve ele estará a cami-
nho de Nova Iorque. Outro advogado 
que esteve envolvido no caso não tem 
tanta certeza, sugerindo que pode haver 
mais reviravoltas na longa saga legal. 

Um investigador do Instituto de 
Estudos de Segurança (ISS) disse que 
não consegue ver porque Chang prefere 
ser extraditado para os EUA em vez de 
Maputo, ou porque teme ser silenciado 
em casa. Ele diz que “Chang foi um 
fiel servidor do Estado” e do partido 
no poder, a Frente de Libertação de 
Moçambique (Frelimo), por muitos 
anos. E acrescenta que a Frelimo e o 
Estado cuidaram de Chang, pagando 
as suas contas legais e comprando uma 
casa para a sua família. 

Longe de ser silenciado, diz ele, 
se for extraditado para Maputo, Chang 
provavelmente “fugiria da justiça – ou 
seja, seria sujeito a um julgamento 
simulado e condenado a uma pena de 
prisão branda”. Embora 19 indivíduos, 
incluindo alguns altos funcionários 
do Estado, tenham sido julgados pelo 
escândalo das “dívidas ocultas”, “os 
principais políticos – aqueles que de-

cidiram contrair a dívida e escondê-la 
do Parlamento – estão a escapar da 
justiça”. 

Também está claro que Nyusi não 
quer que Chang  fale num tribunal de 
Nova York, onde ele pode revelar quem 
sabia e quem fez o quê no vergonhoso  
calote. Ele foi ministro das Finanças 
no Governo de Armando Guebuza em 
2013 e 2014, quando assinou garantias 
governamentais de dois biliões de dóla-
res em empréstimos secretos do banco 
russo VTB e do Credit Suisse. Isso foi 
para três  empresas estatais comprarem 
uma frota de barcos de pesca e patrulha 
da Privinvest Shipbuilding, com sede 
em Abu Dhabi. 

O objectivo ostensivo era lançar 
uma indústria de pesca de atum e afastar 
outros barcos de pesca internacionais 
ilegais com os navios de patrulha. Mas 
a acusação dos EUA contra Chang e 
outros diz que foi apenas um embuste 
para obter empréstimos, muitos dos 
quais foram desviados em subornos, 
inclusive para Chang. 

Nyusi era ministro da Defesa na 
época, e as três empresas estatais que 
receberam os dois biliões de dólares  
estavam envolvidas em defesa e segu-
rança. Tantos observadores acreditam 
que ele deve ter sabido sobre o negócio 
obscuro. 

Maputo levou a Privinvest, Credit 
Suisse e VTB a tribunal em Londres, 
pedindo uma ordem para que não fosse 
obrigada a reembolsar os empréstimos, 
uma vez que foram concedidos de 
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forma imprudente. Isso implica que 
o Governo liderado por Guebuza não 
deveria ter sido confiado os dois biliões 
de dólares. Portanto, é fundamental que 
Nyusi se distancie do acordo. Qualquer 
evidência de Chang de que ele era 
cúmplice poderia explodir esse caso. 

O investigador diz que “há 
muitas zonas de penumbra quanto ao 
envolvimento de Nyusi e Guebuza nas 
dívidas ocultas e Chang tem detalhes 

que poderá revelar, uma vez nos EUA 
e longe da protecção que a Frelimo lhe 
dá em Moçambique.” A questão que a 
Africa Confidential levanta, porém, é se 
esses ‘detalhes’ são tão potencialmente 
prejudiciais para figuras poderosas 
em Maputo que Chang teme que eles 
prefiram não arriscar que ele os revele. 

A saga Chang está a desenrolar-se 
num contexto de crescente ressenti-
mento contra Nyusi dentro da Frelimo, 

à medida que este consolida rapidamen-
te o poder. Aqueles que se opuseram 
à sua oferta sem precedentes para um 
terceiro mandato no Congresso do par-
tido de Setembro foram,  basicamente,  
instruídos a sentar e calar a boca. 

O medo conjecturado de Chang de 
ser “silenciado” de alguma forma está 
conectado a essa crescente tendência 
autoritária e à crescente resistência a 
ela?(Redacção) 

Médicos moçambicanos adiam greve face a avanços nas negociações
Sob a ameaça de greve, o ministro 

da Economia e Finanças, Max Tonela, 
juntou-se na sexta-feira e sábado ao 
ministro da Saúde, Armindo Tiago, nas 
negociações com os médicos. 

No sábado, o gabinete de Tonela 
divulgou uma minuta sobre as negocia-
ções, em que dos 14 pontos em discus-
são, quatro permaneciam sem acordo 
acerca da manutenção de subsídios 

(entre eles o subsídio de exclusividade 
de 40%) e formas de cálculo de horas 
extraordinárias e diuturnidades. 

Noutro ponto, o Governo reco-
nheceu que em Outubro houve casos de 
redução de salários com a entrada em 
vigor da TSU, mas garantiu “as correc-
ções necessárias” durante Novembro, 
para que “nenhum funcionário ou agen-
te do Estado” tenha “o seu vencimento 

reduzido” por causa da nova tabela. 
Grupos de professores também 

têm ameaçado com greves, boicotando 
exames, em protesto contra erros na 
TSU. O Governo anunciou na quarta-
-feira ter criado uma comissão que vai 
funcionar durante um ano, para resolver 
cada reclamação de funcionários públi-
cos prejudicados com a nova tabela no 
prazo de 15 dias.(Redacção) 

(Maputo) A Associação Moçam-
bicana dos Juízes realiza hoje  uma 
assembleia-geral extraordinária para 

MAIS UMA CLASSE A RECLAMAR

Juízes dizem que TSU pode 
ser ilegal e inconstitucional

contestar a lei que aprova a Tabela Sa-
larial Única (TSU) e os seus diplomas 
complementares. 

Através de um documento oficial, 
assinado pelo presidente da agremia-
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(Maputo)  As autoridades 
m o ç a m b i c a n a s  e m  M a n i c a 
r epa t r i a r am 12  c idadãos  de 
nacionalidade malawiana que 
entraram de forma clandestina 
em Moçambique, “fugindo” do 
confinamento social  na África 
do Sul,  disse fonte policial .

O grupo foi interceptado 
pela Polícia moçambicana no 
sábado  num au tocar ro ,  com 
outros 37 passageiros moçam-
bicanos,  que fazia a l igação 
entre Maputo (sul do país) e 
Tete  (centro) ,  quando tenta -
va regressar  ao Malawi sem 
nenhum documento,  explicou 
Már io  Arnaça ,  por ta -voz  do 
Comando Provincial  da Polícia 
de Manica.

Citando um dos passagei-
ros,  Mário Arnaça disse que o 

ESTAVAM CLANDESTINAMENTE  EM MOÇAMBIQUE, FUGINDO DO ‘LOCKDOWN’ NA ÁFRICA DO SUL

Autoridades moçambicanas 
repatriam doze malawianos

grupo teve informações de uma 
rede que facil i ta esquemas de 
ent radas  i legais ,  na  f ronte i-
ra de Zobue, entre Malawi e 
Moçambique ,  e  em Ressano 
Garcia ,  entre  Moçambique e 
África do Sul.

“Os malawianos passaram 
por Moçambique há três meses 
a caminho da África do Sul, 
violando a fronteira. Devido ao 
‘lockdown’ [confinamento] na 
África do Sul, não conseguiram 
emprego e tentavam regressar a 
casa usando os mesmos esquemas 
ilegais”, adiantou o porta-voz.

U m a  e q u i p a  m u l t i s s e c -
torial ,  que inclui a Polícia e 
Se rv i ços  de  Mig ração  e  de 
saúde, submeteu o grupo dos 
12 malawianos a rastreio da 
COVID-19 antes de os repatriar.

“Por  impera t ivo  da  l e i , 
o autocarro em que seguiam 
levou-os até a fronteira com 
o Malawi e assim procedeu-se 
ao repatriamento”, acrescentou 
Mário Arnaça.

Moçambique tem as fron-
teiras encerradas desde 01 de 
Abril ,  quando foi decretado o 
Estado de Emergência.

O pa ís  reg is ta  um to ta l 
de  1 .268 casos  posi t ivos  de 
COVID-19, nove óbitos e 373 
pessoas recuperadas,  segundo 
as autoridades de saúde

A pandemia de COVID-19 
já provocou mais de 569 mil 
mor tos  e  in fec tou  quase  13 
mi lhões  de  pessoas  em 196 
países e  terr i tórios,  segundo 
um balanço feito pela agência 
francesa AFP.       (Redacção)
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ção, Carlos Mondlane, os juízes mos-
traram a sua indignação e dizem que os 
seus direitos à remuneração condigna 
estão a ser atropelados. É  por isso que 
decidiram reunir-se para reflectir sobre 
o assunto,  que descrevem como sendo 
um “corpo legislativo que, à partida, 
se afigura inconstitucional e ilegal”. 

Segundo o documento, a aprova-
ção da TSU e os sucessivos decretos 
complementares “afectou gravemente 
o estatuto remuneratório dos juízes 
moçambicanos, porquanto não só reti-
raram dos juízes de diversas categorias 

o estatuto de titulares e membros de 
órgão de soberania (tribunal) como, 
de modo geral, afectou negativamente 
um conjunto de direitos anteriormente 
conquistados pela classe profissional 
mercê da sua condição particular”. 

O documento diz ainda que a 
deterioração do estatuto profissional  de 
juiz viola a Constituição da República 
e outros instrumentos internacionais 
jurídicos de que Moçambique é sig-
natário, pois a independência do poder 
judicial deve ser garantida pelo Estado 
e é dever de todos respeitar isso, o que 

não está a acontecer. 
 “É neste sentido essencial que 

juízes, individual e colectivamente,  
devem honrar, respeitar e defenderem 
intransigentemente a independência 
do poder judicial, não deixando, entre 
outros, corroer o seu estatuto”, lê-se 
no documento assinado por Carlos 
Mondlane. 

Esta não é a primeira vez em que a 
classe contesta a TSU. A primeira foi em 
Setembro de 2021. Em Julho passado, 
o documento também não satisfez as 
vontades da classe.(Redacção) 

(Maputo) O processo de desar-
mamento dos antigos guerrilheiros da 
Renamo, principal partido da oposição 
em Moçambique, chegou aos 90%, 
anunciou há dias o enviado pessoal 
do secretário-geral das Nações Unidas 
ao país. 

Mirko Manzoni divulgou o 
encerramento de mais duas bases da 
Resistência Nacional Moçambicana 
(Renamo) nos distritos de Mocuba 
e Sabe, na província de Zambézia, o 
que coloca em “mais de 800 ex-com-

ENCERRAMENTO DAS  BASES DE MOCUBA E SABE

Desarmamento de antigos guerrilheiros 
da Renamo chega a 90 por cento

batentes” o grupo que entregou armas 
em quatro semanas. 

“Estes passos elevam o número 
total de desmobilizados para cerca de 
90% do total de beneficiários do DDR 
[Desarmamento, Desmobilização e 
Reintegração], um feito significativo”, 
acrescentou. 

O próximo desafio é conseguir 
que a reintegração aconteça, para que 
ninguém volte a pegar em armas como 
noutros processos semelhantes. 

“Estamos também cientes que a 

reintegração efectiva dos beneficiários 
de DDR na vida civil é fundamental 
para a sustentabilidade do processo. 
Apelamos a todas as partes interessadas 
que desempenhem um papel positivo 
no fomento da paz em Moçambique”, 
concluiu Manzoni. 

O processo de DDR faz parte do 
Acordo de Paz e Reconciliação Nacio-
nal assinado a 06 de Agosto de 2019 
entre o chefe de Estado moçambicano, 
Filipe Nyusi, e o líder da Renamo, 
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Ossufo Momade. 
O entendimento foi o terceiro en-

tre o Governo da Frente de Libertação 
de Moçambique (Frelimo) e a principal 
força da oposição, todos assinados na 
sequência de ciclos de violência armada 
entre as duas partes. 

No âmbito do acordo, do total de 
5.221 elementos a abranger, cerca de 

4.700 (90%) já entregaram as armas, 
sendo que alguns foram incorporados 
nas Forças de Defesa e Segurança 
moçambicanas. 

O primeiro-ministro, Adriano 
Maleiane, disse em Setembro perante 
a Assembleia-Geral das Nações Unidas 
que o Governo conta concluir o DDR 
ainda este ano. 

“Com a conclusão desta etapa, 
mudará o foco” do processo, referiu, 
salientando que as atenções passarão 
a estar centradas “numa reintegração a 
longo prazo e uma reconciliação mais 
efectiva”. “São factores essenciais para 
garantir a sustentabilidade do processo 
de paz e de consolidação da unidade 
nacional”, destacou.(Redacção) 

(Maputo) O Papa Francisco pe-
diu sábado aos jovens que reajam “à 
tendência dominante de permanecer 
indiferentes”, a ponto de “aprovar guer-
ras e conflitos”, durante o encontro que 
manteve com alguns jovens na escola 
do Sagrado Coração, no terceiro dia da 
sua visita ao Bahrein. 

Francisco visitou este centro, 
onde estudam jovens de várias nacio-
nalidades e credos, e disse: “Olhando 
para vós, que não são da mesma religião 
e não têm medo de estar juntos, creio 
essa convivência de diferenças não 
seria possível. Eu não teria futuro!” 

“Na massa do mundo, sois o bom 
fermento destinado a crescer, a superar 
tantas barreiras sociais e culturais e 
a promover elementos germinais de 
fraternidade e novidade. Jovens, sois 
vós que, como viajantes inquietos e ao 
inédito, não têm medo de se encarar, 
dialogar, fazer barulho e se misturar, 
tornando-se a base de uma sociedade 

TENDÊNCIA DE PERMANECER INDIFERENTES

Papa apela aos jovens para reagirem
amiga e solidária”, disse Francisco. 

O Papa aconselhou os cerca de 
800 jovens, que se reuniram nesta 
escola, para “não trancarem a sua vida 
num cofre, pensando que é melhor não 
fazer nenhum esforço porque ainda 
não chegou a hora de gastá-lo”. Tam-
bém numa altura em que “as tensões 
e ameaças aumentam, e por vezes 
surgem conflitos”, pediu para “serem 
semeadores de fraternidade, porque o 
mundo só terá futuro na fraternidade”  

“Vós, jovens, especialmente vós, 
diante da tendência dominante de per-
manecer indiferentes e intolerantes com 
os outros, a ponto de endossar guerras 
e conflitos, sois chamados a reagir 
com um novo sonho de fraternidade”, 
reiterou. 

“Antes das opiniões da internet, 
que bons conselheiros na vida, pessoas 
sábias e de confiança possam orientar-
-vos, ajudar-vos”, como “pais e profes-
sores, mas também idosos, avós e um 

bom companheiro espiritual”, disse. 
“Queridos jovens, precisamos de 

vós, precisamos da vossa criatividade, 
dos vossos sonhos e da vossa coragem, 
simpatia e dos vossos sorrisos, de uma 
alegria contagiante e também daquela 
pitada de loucura que sabem trazer a 
cada situação, e que ajuda a sair do 
torpor da rotina e dos esquemas repe-
titivos em que por vezes categorizamos 
a vida”, concluiu Francisco. 

O Papa concluiu esta reunião, 
num dia em que celebrou missa pela 
manhã com 30.000 pessoas no estádio 
do Bahrein, uma assistência dominada 
por imigrantes da Índia e das Filipinas, 
presentes no reino islâmico, mas tam-
bém da vizinha Arábia Saudita e Qatar. 

O Papa concluiu no domingo esta 
visita de quatro dias, com um encontro 
com os religiosos do país, na igreja do 
Sagrado Coração, a primeira a ser cons-
truída no país insular do Golfo Pérsico. 

(Redacção) 

 AVISO
Renovação de assinaturas para 2023

A direção comercial da Media Jornalistas Associados, empresa proprietária do jornal Diário  De  Notícias(DN), 
informa que está aberta para novas subscrições e renovação de assinaturas para o ano 2023. Por favor contactar 
através do e-mail diariodenoticias@tvcabo.co.mz ou pelos telefones celulares 84 4719596 / 820720400.

Atenciosamente
Sec tor  Comercia l

Caro empresario e leitor 
anuncie seus serviços e assine o
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