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Publicidade⇒

(Maputo) Um grupo ar-
mado matou duas pessoas e é 
suspeito de ter raptado outras 
quatro e levado para um cativeiro 
identificado pela população no 
interior de Cabo Delgado, norte 
de Moçambique, disseram ontem 
fontes locais. O ataque aconteceu 
na tarde de domingo na aldeia de 
Mandava, no distrito de Muidum-
be, no norte da província. 

“Os terroristas voltaram a 
atacar a nossa aldeia e isso é triste 
porque estávamos a regressar”, 
disse um residente em Mwam-
bula, antiga sede de distrito. 

Os supostos rebeldes ir-
romperam pela aldeia durante 
a noite, pelas 20:00  e seques-
traram quatro pessoas, entre as 
quais uma mulher grávida. 

Entre os sequestrados, está uma mulher grávida

Jihadistas matam e raptam 
quatro pessoas em Muidumbe

Da aldeia seguiram para Mavala, 
uma zona baixa onde a população 
mantém campos agrícolas e que, de 
acordo com a mesma fonte, está “com-
pletamente ocupada por insurgentes”. 

“Ninguém passa” no alegado cati-
veiro, “porque eles estão lá faz tempo, 
estão a comer a nossa comida” a partir 
dos campos cultivado, lamentou.  

Outra fonte referiu que o ataque 
levou várias pessoas a abandonar as 
casas e a seguir para outra sede distrital, 
Namacande, a cerca de 20 quilómetros, 
e dali até outros locais mais longínquos. 

“Há muita gente a sair e alguns vão 
até Namacande, outras para Mueda ou 
Pemba, porque estes ataques mostram 
que ainda não há segurança”, acrescentou. 

A população relata que, desde 
domingo, há movimento militar na zona 
para tentar controlar a situação, mas 

algumas fontes locais sugerem que seria 
necessária uma equipa “permanente”. 

A aldeia de Mandava, na parte sul 
do distrito de Muidumbe, é alvo de ata-
ques armados desde 2019. A província 
de Cabo Delgado tem sido aterrorizada 
desde 2017 por violência armada, sendo 
alguns ataques reclamados pelo grupo 
extremista Estado Islâmico. 

A insurgência levou a uma res-
posta militar desde há um ano com 
apoio do Ruanda e da Comunidade de 
Desenvolvimento da África Austral 
(SADC), libertando distritos junto aos 
projectos de gás, mas surgiram novas 
vagas de ataques a sul da região e na 
vizinha província de Nampula. 

Em cinco anos, o conflito já fez um 
milhão de deslocados, de acordo com o AC-
NUR, e cerca de 4.000 mortes, segundo o 
projecto de registo de conflitos ACLED.(R) 

(Maputo) A Assembleia 
da República (AR) convocou 
o Governo para um debate “ur-

Face à crescente contestação na função pública

Parlamento convoca Governo para debate urgente 
gente” hoje, quarta-feira,  sobre “riscos 
de paralisação da função pública”, 
refere a agenda distribuída ontem, num 

contexto de forte contestação à nova 
Tabela Salarial Única (TSU). 
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A nota da Assembleia da Re-
pública não dá detalhes sobre o 
agendamento, mas vários deputados 
disseram que a solicitação para ouvir 
o Executivo foi feita à Comissão 
Permanente do Parlamento pela 
bancada da Resistência Nacional 
Moçambicana (Renamo), principal 
partido da oposição. 

A sessão vai realizar-se num 
contexto em que várias classes 

profissionais da função pública 
contestam a TSU devido a erros de 
enquadramento, eliminação de sub-
sídios e redução de salários. 

A Associação Médica de Moçam-
bique remarcou para 05 de Dezembro 
a greve nacional que estava marcada 
para segunda-feira após avanços 
negociais, mas ainda a aguardar por 
resposta a várias reivindicações. 

Em cartas divulgadas em vá-

rios órgãos de comunicação social, 
grupos de professores também amea-
çaram paralisar as aulas e boicotar 
os exames do ano lectivo prestes a 
findar, em contestação à TSU. 

A Associação Moçambicana de 
Juízes (AMJ) ameaçou, na segun-
da-feira, impugnar a nova matriz 
remuneratória, considerando que o 
instrumento “põe em causa o estatuto 
constitucional dos juízes”.(Redacção) 

(Maputo) A Comissão de Admi-
nistração Pública e Poder Local, quarta 
comissão da Assembleia da República 
(AR), visitou ontem o Gabinete Central 
de Combate à Corrupção (GCCC) para 
se inteirar das acções em curso. 

No terreno, aquele órgão foi expli-
cado que a fraca especialização, défice 
orçamental e dificuldades no acesso à 
informação prejudicam a actuação do 
GCCC na recuperação de activos. Para 
se ter ideia, no ano passado, dos 3,8 mil 
milhões de meticais envolvidos, apenas 

Gabinete Central de Combate à Corrupção

Falta de pessoal e de dinheiro 
interfere na recuperação de activos

2,8 mil milhões foram recuperados. 
Quase tudo funciona às avessas 

no GCCC. Há falta de pessoal para 
suportar as necessidades de justiça a 
nível nacional, a linha verde para de-
núncias não funciona adequadamente,  
existem magistrados envolvidos em 
actos de corrupção e há desafios na 
recuperação de activos.  

Apesar dos esforços que tem em-
preendido, o  GCCC diz que há alguns 
elementos que ultrapassam o seu poder 
de resolução. No que concerne aos 

recursos humanos, Eduardo Sumana, 
o responsável,  diz que o número está 
muito abaixo do necessário. 

 “Temos ainda a necessidade 
de número de magistrados, de in-
vestigadores do SERNIC, de ofi-
ciais de justiça e do regime geral 
das áreas administrativas”, referiu, 
acrescentando que tem sido missão 
impossível responder a solicitações 
dentro de um distrito, quando o 
pessoal e os meios são escassos. 
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Sumana fala de um orçamento de 
mais de 23 milhões de meticais, contra 
mais de 52 milhões de meticais neces-
sários para o bom funcionamento e im-
plementação das actividades do GCCC. 

Sobre a recuperação de activos, 
o GCCC avançou que o Estado sofreu, 
ano passado, um prejuízo de mais de 
três mil milhões de meticais. Todavia,  
só conseguiu recuperar pouco mais de 
dois mil milhões de meticais. 

O director-adjunto do GCCC 
justifica os números pelo facto de 
haver acções que ultrapassam os seus 
poderes de acção, como é o caso da 
demora no acesso a informações. 

“É um dos desafios que se impõe 
ao Ministério Público. Foi aprovada, 
recentemente, a Lei de Recuperação 
de Activos, que nos traz uma série de 
desafios, sob o ponto de vista de forma-

ção, porque isto requer especialização. 
A investigação patrimonial é diferente 
da criminal. Uma coisa é estar à procura 
de elementos que consubstanciam um 
crime, outra coisa é buscar bens rela-
cionados ao crime”, explicou. 

A base de dados relacionada a 
imóveis de cidadãos sob investigação é 
também apontada como um desafio do 
sector quanto à recuperação de activos. 

“Hoje, vemos grandes mansões 
um pouco pelos principais centros 
urbanos, algumas das quais não têm 
DUAT nem registos. Ainda que os 
tenham, se nós não tivermos informa-
ções precisas sobre aquele terreno, a 
Conservatória do Registo Predial não 
terá como nos facultar informações”, 
esclareces e ajunta que  os mecanismos 
de localização continuam manuais, o 
que dificulta o processo. 

Todavia, Eduardo Sumana ga-
rante que, apesar dos desafios, a sua 
instituição tem sido implacável contra 
os crimes de corrupção, principalmente 
quando envolve magistrados. 

“Temos até um tratamento muito 
especial e urgente, quando se trata de 
colegas, quer juízes, quer procuradores. 
Neste momento, há processo contra 
certos colegas, sob a superintendência 
do próprio gabinete, no sentido de 
transmitirmos a ideia de que estamos 
preocupados com estas matérias e 
vamos combatê-las”, concluiu.  

Sumana instou as autoridades 
a aprovarem a Lei de Protecção a 
Testemunhas, para conferir segu-
rança aos denunciantes e aumentar 
o nível de denúncias contra actos de 
corrupção que envolvem agentes da 
Função Pública.(Redacção) 

(Maputo) O ministro da Defesa 
enalteceu “resultados positivos” no 
combate ao terrorismo na província de 
Cabo Delgado, avançando que a força 
conjunta que combate os rebeldes no 
norte criou uma “roptura” na capaci-
dade logística dos insurgentes. 

“As operações militares conjuntas 
protagonizadas pelas Forças Armadas 
de Defesa de Moçambique (FADM), a 
Missão da Comunidade de Desenvol-
vimento da África Austral (SADC) e 
as Forças de Defesa do Ruanda têm 
alcançado resultados positivos no 
combate ao terrorismo na província 
de Cabo Delgado, criando roturas na 
capacidade combativa e logística dos 

Apesar de tudo…

Governo destaca “resultados positivos” 
nas operações conjuntas em Cabo Delgado

terroristas”, disse Cristóvão Chume, 
citado ontem numa nota de imprensa 
do Ministério da Defesa .  

Chume falava durante a reunião 
do Conselho de Paz e Segurança da 
União Africana, que decorreu na se-
gunda-feira, em formato virtual. 

Embora estejam a ser registados 
resultados “positivos”, prosseguiu 
o ministro da Defesa, o reforço da 
vigilância aérea, terrestre e marítima 
continuam fundamentais para travar 
os rebeldes que aterrorizam o norte de 
Moçambique há cinco anos. 

Por outro lado, o governante 
destaca a importância de operações de 
inteligência mais eficazes e a melhoria 

da capacidade de projecção estratégicas 
das forças governamentais que comba-
tem a insurgência em Cabo Delgado. 

“Actualmente, a situação de 
segurança de Moçambique é estável, 
sendo que as instituições do Estado se 
encontram em pleno funcionamento. 
Contudo, o terrorismo constitui ainda 
o maior desafio à paz, segurança e inte-
gridade territorial”, refere-se na nota do 
Ministério da Defesa de Moçambique. 

A província de Cabo Delgado tem 
sido aterrorizada desde 2017 por violência 
armada, sendo alguns ataques reclamados 
pelo grupo extremista Estado Islâmico. 

A insurgência levou a uma resposta 
militar desde há um ano com 
apoio do Ruanda e da Comu-
nidade de Desenvolvimento 
da África Austral (SADC), 
libertando distritos junto aos 
projectos de gás, mas surgi-
ram novas vagas de ataques 
a sul da região e na vizinha 
província de Nampula. 

Em cinco anos,  o 
conflito já fez um milhão 
de deslocados, de acordo 
com o ACNUR, e cerca de 
4.000 mortes, segundo o 
projecto de registo de con-
flitos ACLED.(Redacção) 
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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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(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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(Maputo) Um tribunal do Pa-
namá vai julgar 36 pessoas por ale-
gada lavagem de dinheiro, avançou 
o Ministério Público panamiano, 
num escândalo de suborno da cons-
trutora brasileira Odebrecht que já 
envolveu dois antigos presidentes 
e antigos ministros. 

Segundo um comunicado divul-
gado na segunda-feira, o julgamento 
foi marcado de 01 a 18 de Agosto de 
2023, podendo decorrer entre 27 de 
Setembro e 17 de Outubro em caso 
de adiamento. A nota não revela os 
nomes das 36 pessoas que serão jul-
gadas neste que é considerado o maior 
caso de corrupção da história do país. 

Uma fonte oficial do Ministério 
Público do Panamá disse à agência no-
ticiosa EFE que os nomes poderão ser 
divulgados quando os 36 arguidos co-
meçarem a ser notificados da acusação. 
Num despacho, a juíza Baloísa Marquí-
nez determinou “a abertura de processo 
criminal contra 35 pessoas acusadas do 
crime contra a ordem económica, na 
forma de lavagem de dinheiro” e contra 
um cidadão acusado de crime “contra 

É considerado o maior caso de corrupção da história do país

Tribunal do Panamá julga 36 pessoas 
em caso que envolve brasileira Odebrecht

a economia nacional, sob a forma de 
branqueamento de capitais”. 

Baloísa Marquínez rejeitou 
provisoriamente as acusações con-
tra 11 pessoas e decidiu, de forma 
definitiva, não levar a julgamento 
uma pessoa e uma empresa, ambas 
acusadas de lavagem de dinheiro. 

Entre as 48 pessoas já anterior-
mente acusadas do crime de branquea-
mento de capitais e corrupção de fun-
cionários públicos no caso Odebrecht 
estão os antigos presidentes Ricardo 
Martinelli (2009-2014) e Juan Carlos 
Varela (2014-2019), vários antigos 
ministros e os dois filhos de Martinelli. 

Em Maio, Luis Enrique Martinel-
li e Ricardo Alberto Martinelli foram 
condenados nos EUA a 36 meses de 
prisão e multados em 250 mil dólares, 
pelo envolvimento no caso Odebrecht. 

Os filhos de Martinelli “enca-
minharam milhões de dólares em 
subornos através de bancos ameri-
canos para as suas próprias contas 
na Suíça para ajudar a Odebrecht a 
ganhar influência corrupta aos mais 
altos níveis do Governo paname-

nho”, segundo a acusação. 
A acusação do Departamento 

de Justiça dos Estados Unidos diz 
que os irmãos Martinelli alegada-
mente agiram como intermediários 
no pagamento de 28 milhões de 
dólares pela Odebrecht a um antigo 
funcionário panamenho, um parente 
próximo, entre 2009 e 2014. 

Em Novembro, o Tribunal de 
Julgamento da Primeira Circuns-
crição Judicial do Panamá absol-
veu o antigo Presidente Ricardo 
Martinelli no caso “Pinchazos”, no 
qual foram investigadas alegadas 
escutas telefónicas ilegais. 

Em Abril de 2017, um juiz 
de Nova Iorque condenou a Ode-
brecht a pagar 2,6 mil milhões de 
dólares pelo escândalo de suborno 
de funcionários de 12 países latino-
-americanos e africanos, incluindo 
no Panamá, Angola e Moçambique. 

Três meses depois, a Odebrecht 
assinou um acordo com o Ministério 
Público do Panamá para pagar uma 
multa de 220 milhões de dólares ao 
longo de 12 anos.(Redacção) 


