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Publicidade

(Maputo) A tão aguardada 
aparição do antigo Presidente da Re-
pública, Armando Guebuza, na tenda 
da sexta secção criminal do Tribunal 
Judicial da Cidade de Maputo, tida 
lugar por dois dias consecutivos 
na semana passada, não conseguiu 
reduzir e dissipar a poeira que ainda 
paira no processo 18/2019 – C, ou 
simplesmente “dívidas ocultas”.

E a prevalência de dúvidas sobre 
como todo o processo de contratação 
da dívida na ordem de 2.2 mil milhões 
de dólares e todo o processo de de-
sembolsos, que incluiu pagamentos 
de subornos milionários a várias 
pessoas [moçambicanos e estrangei-
ros], resulta da estratégia adoptada 
por Armando Guebuza, que tem o 
filho e seus principais colaboradores 
implicados directamente no esquema. 

Guebuza não esclareceu os 
processos da criação da ProIndicus, 
Ematum e MAM. Não esclareceu as 

Julgamento das dívidas ocultas

A poeira que Guebuza 
não quis ajudar a dissipar  

(Maputo) Numa altura que estão 
na fase conclusiva as acções que irão 
culminar com o início de exploração de 
gás no projecto da área 4, o Presidente da 
República, Filipe Jacinto Nyusi, participa, 
de hoje até amanhã, em Doha, no Estado 
do Qatar, no Fórum dos Países Exportado-
res de Gás (GECF), uma organização que 
congrega os principais países produtores 
e exportadores de gás natural.

O GECF é um fórum que tem como 
principal objectivo a troca de experiências 
e informações, assim como a coorde-
nação entre os países membros sobre a 
necessidade de uma planificação e gestão 
independente dos seus recursos rumo ao 

Evento decorre em Doha

Nyusi na reunião de exportadores do gás
desenvolvimento sustentável, eficiente 
e ambientalmente consciente, assim 
como o uso criterioso e conservação dos 
recursos de gás natural para o benefício 
de seus povos, segundo refere uma nota 
da Presidência da República.

Nesta deslocação, o Presidente 
Nyusi far-se-á acompanhar pelo Mi-
nistro dos Recursos Minerais e Ener-
gia, Ernesto Max Tonela, quadros da 
Presidência da República e de outras 
instituições do Estado. Moçambique já 
exporta gás, há quase 20 anos, através 
da exploração da Sasol nos blocos 
de Pande/Temane, na província de 
Inhambane. (Redacção)

circunstâncias em que conheceu Jean 
Boustani e Iskandar Safa, tendo em 
conta que já antes dos trâmites do endi-
vidamento havia correspondência entre 

Guebuza e os executivos da Privinvest. 
Também não conseguiu dissipar as 
dúvidas relacionadas com a decisão 
da selecção da Privinvest para fornecer 
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Principais Câmbios MZN
 em 21 de Feveiro de 2022

Moeda     Compra     Venda
 ZAR/MT      4,19          4,27 
USD/MT        63,20        64,46
 GBP/MT      86,06         87,78
 EUR/MT     71,79         73,22

  Fonte: 
Nota: Cotações válidas apenas para 
montantes inferiores ao contravalor de 
5.000 USD (cinco mil dólares americanos)  

Maputo, 21.12.2021 4mediaFAX nº. 7475 - Pág. 2/

Publicidade
Publicidade

O JORNAL PREPARADO PARA O LEITOR MAIS EXIGENTE.

RESERVE A SUA SUBSCRIÇÃO ATRAVÉS DO
correiodamanha@tvcabo.co.mz

c/c de redactormz@redacção.com

O JORNAL PREPARADO PARA O LEITOR MAIS EXIGENTE.

RESERVE A SUA SUBSCRIÇÃO ATRAVÉS DO
correiodamanha@tvcabo.co.mz

c/c de redactormz@redacção.com

Principais Câmbios MZN
em 20 de Dezembro de 2021

Moeda Compra  Venda
 ZAR/MT      3,96          4,03 
USD/MT        63,20        64,46
 GBP/MT      84,27         85,93
 EUR/MT     71,67         73,08

  Fonte: 
Nota: Cotações válidas apenas para 
montantes inferiores ao contravalor de 
5.000 USD (cinco mil dólares americanos)

que vinha vigorando desde 25 de Outubro. 
Foi a decisão encontrada na equação 

sempre difícil entre a economia e a saúde. 
Com as festas do natal e fim de ano à 
porta, a economia acabou vencendo, no 
sentido de dar oportunidade ao sector 
empresarial para, nestes dias, fazer algum 
tipo de negócio.

Entretanto, apesar de ter mantido o 
cenário de desconfinamento e restrições 
mínimas no âmbito da prevenção contra 
novas infecções do novo coronavírus, o 
Presidente da República chamou atenção 
e pediu que cada cidadão assuma uma 
postura de real consciência e de agente 
sensibilizador contra a doença. Assim, 
advertiu, no primeiro sinal de se estar 
a passar pela linha vermelha, outras 
medidas serão tomadas. Ou seja, vai se 
avançar para o sentido contrário. Voltar-
-se-á, caso seja necessário, ao cenário de 
restrições severas. 

“Se passarem a linha vermelha, 
medidas restritivas serão tomadas para 
proteger vidas humanas” – garantiu o 
Chefe de Estado, falando, ontem, em mais 
uma comunicação à nação, no âmbito da 
actualização do estado de calamidade 
pública.

Ele reconheceu que os números 
que têm estado a ser vistos nos últimos 
dias são extremamente preocupantes e 
revelam uma galopante propagação da 
Covid-19, numa altura em que parece 
certa a informação de que a variante 

ómicron apresenta maior capacidade e 
facilidade de se espalhar. Referiu que a 
situação de Moçambique não se difere 
muito da realidade que se observa nou-
tros países da SADC, apesar de alguns 
países da região estarem já a apresentar 
um cenário mais crítico. Esta é uma rea-
lidade que vem sendo vista nas últimas 
quatro semanas. 

Nisto, Filipe Nyusi recordou que há 
pouco mais de quatro semanas, Moçam-
bique caminhava com uma positividade 
diária na ordem de 0.4 por cento, mas, de 
repente, os números passaram para 24.5 
por cento. Aliás, nas últimas 24 horas, a 
taxa de positividade fixou-se na ordem 
de 38 por cento, bastante acima da média 
mundial, que continua na ordem de até 
5 por cento. 

A taxa de positividade ontem verifi-
cada significa que em cada 100 testadas, 
há fortes probabilidades de resultarem 
38 infectados. 

De acordo com Filipe Nyusi, a taxa 
de ocupação de camas passou de 0.2 por 
cento para 3.3 por cento, o que apesar 
de não ter atingido uma fase crítica, 
demonstra uma evolução preocupante. 

Do ponto de vista de vacinação, 
uma medida cientificamente provada 
como relevante no âmbito de comba-
te ao novo coronavírus, o Presidente 
da República anunciou números que 
indicam o alcance de 5.4 milhões de 
pessoas completamente vacinadas. Ou 
seja, que já tomaram, pelo menos, duas 
doses. Enquanto isso, no global, são 7.8 

milhões de vacinados, correspondendo 
aos que tomaram tanto uma, assim como 
duas doses. Do ponto de vista percentual, 
o primeiro grupo corresponde a 32 por 
cento, e o segundo a 47 por cento dos 
moçambicanos colocados como elegíveis 
para a vacinação. 

Tendo em conta a disponibilidade 
da vacina, conjugada à existência de evi-
dências sobre a sua validade no combate 
à doença, Filipe Nyusi reiterou os apelos 
para maior compromisso e adesão à cam-
panha nacional de vacinação massiva. 

Até porque, reiterou Filipe Nyusi, 
daqui a algum tempo poderão ser definidos 
mecanismos diferenciadores e privilégios 
para os grupos completamente vacinados 
em comparação com os não vacinados. 
Ou seja, haverá tratamento diferenciado 
tendo como critério a exibição de uma 
prova de vacinação contra a Covid-19. 
Esta é uma prática que está já em uso em 
alguns países, incluindo europeus. 

“Vamos condicionar quem não tiver 
vacinado. Portanto, vamos dar tratamento 
preferencial no acesso a serviços a quem 
tiver vacinado” – disse Filipe Nyusi, 
numa medida que ainda deve merecer 
abordagem e decisão colegial a nível do 
governo.

Excepções
As excepções apontadas em relação 

ao decreto anterior, incluem a proibição 
de visitas às unidades penitenciárias e a 
redução de duas para uma visita por dia 
nas unidades sanitárias. Há ainda a sus-
pensão do recolher obrigatório entre os 

os produtos e serviços. As 8 toneladas de 
vinho que foram à Presidência, também 
continuam a precisar de clarificação. A 
omissão das dívidas em relação a As-
sembleia da República e a decisão para 
colocar o Estado como avalista também 
não foram devidamente esclarecidas. As 
respostas circulavam entre o “não sei”, 
“não me lembro”, “perguntem ao chefe 
do comando operativo”, “perguntem 
a Manuel Chang”, “perguntem a Jean 
Boustani ou perguntem a Iskandar Safa”. 

No essencial, a estratégia foi 
à defensiva. Aqui, Armando Gue-
buza preferiu a lançar acusações 
e, talvez, mais poeiras. Apontou, 
em muitos e repetidos momentos, 
o dedo acusador a Filipe Nyusi, 
actual Presidente da República. 

Por outro lado, foi também visí-
vel a estratégia de tentar confirmar e 
sustentar o essencial das teses dos réus 
Gregório Leão e António Carlos do 
Rosário, particularmente em relação 
à ideia de que se não tivessem sido 
a sabotagem, pelo governo actual, 
de que foi vítima o projecto da Zona 
Económica Exclusiva, o mesmo seria 
um sucesso. Ou seja, teria melhor abor-
dado o terrorismo em Cabo Delgado e 
estaria actualmente a gerar recursos. 

Esta abordagem fez parte do dis-
curso de Armando Guebuza, apesar de 
vários peritos que passaram da tenda, na 

qualidade de declarantes, terem deixado 
a indicação de que o projecto tinha co-
meçado da morte, pelo não havia como 
dar-lhe sustentabilidade. 

Disse que Filipe Nyusi, na qua-
lidade de coordenador do chamado 
“Comando Operativo” é a pessoa que 
melhor devia explicar e esclarecer bom 
número de perguntas colocadas e rela-
cionadas com a forma como a concepção 
das empresas foi feita. Mas também a 
forma como os potenciais fornecedores 
e financiadores foram seleccionados, as-
sim como o uso dos valores, a exemplo, 
dos 500 milhões de dólares que se diz 
ter ido à compra de equipamento militar, 
posteriormente entregue ao Ministério 
da Defesa Nacional. 

Ele só foi ao ataque quando lhe foi 
dada a oportunidade de assim fazer na 

base de perguntas prévia e conjuntamente 
desenhadas com Isálcio Mahanjane, o 
advogado da família. Aqui aproveitou a 
oportunidade para voltar a dizer aquilo 
que sempre disse em relação a este pro-
cesso. Que se está perante um processo 
político, um julgamento político. 

Aliás, foi aqui onde Armando Gue-
buza teve quase 15 minutos para falar das 
grandes realizações do seu governo, isso 
para dar a entender que, no raciocínio 
dele, o país estava bem melhor naquela 
altura e não agora, com a governação de 
Filipe Nyusi. 

Ficou aí claro a grande distância 
que marca actualmente a relação entre o 
actual Chefe de Estado e o antigo. Ficou 
mesmo a ideia de que cada um está num 
extremo, muito por culpa do processo 
sobre as dívidas ocultas.(Redacção) 

(Maputo) Numa altura que se 
continua a suspeitar a dispersão estra-
tégica de terroristas que antes tinham as 
regiões centro e norte de Cabo Delgado 
como santuário, um suposto sargento do 
Comando de Operações Especiais das 
Forças Armadas de Defesa de Moçam-
bique (FADM) foi flagrado a transportar 
armas de guerra, de Cabo Delgado para 

De Cabo Delgado a Nampula

Suposto sargento das operações 
especiais flagrado a transportar 

armas de guerra
Nampula. 

Ao que soubemos, a descoberta do 
transporte de material bélico teve lugar no 
Posto de Controle do Rio Lúrio, quando as 
autoridades policiais pararam e iniciaram 
fiscalização e aferimento das pessoas e 
do tipo de bagagens que cada passageiro 
transportava. Eram cerca das 14 horas 
do dia 17 de Fevereiro corrente, ou seja, 
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Activa ofertas Tmcel e habilita-te a ganhar 

um Samsung A02s todas as semana.
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quinta-feira da semana passada. 
Na ocasião, soubemos, as auto-

ridades notaram um sinal tido como 
suspeito numa das bagagens. Iden-
tificado o titular da mesma e aberta 
para verificar o produto transportado, 
depararam-se com armas de fogo. 
Trata-se de uma RPG-7, de alcance de 
500 metros, e uma arma  do tipo AK-
47, com 5 carregadores, que continham 
144 munições.

A viatura, um autocarro da Nagi 
Investimentos, tinha partido de Chiure, 
província de Cabo Delgado e tinha a 
província de Nampula como destino. 

“Estes instrumentos bélicos esta-
vam na posse de um nacional de nome 
Manito Anlawe Ali, solteiro de 26 anos 
de idade, membro das Forças Armadas de 
Moçambique, com posto 2º sargento do 
Comando das Operações Especiais, filho 
de Anlawe Ali e de Muaceita Anlawe, 
natural de Monapo e residente, actual-
mente, na cidade de Nacala Porto, no  
bairro de Naheregue” – refere uma nota 
elaborada pela Polícia daquele posto de 
controle e enviada a entidades superiores. 
A nota circulou na media social. 

Nos primeiros momentos do in-
terrogatório, o titular da bagagem terá 
recorrido a uma justificação segundo 
a qual as armas tinham sido usadas 
numa missão de escolta de transporte 
de alimentos da cidade de Pemba ao 
distrito de Macomia. 

É uma informação que está a ser 
apurada pelas autoridades, tendo em conta 
as circunstâncias da identificação da carga, 
que pouco condizem com a justificação 
do sargento das Forças Armadas. 

No Teatro Operacional Norte, 
número significativo de elementos das 
Forças de Defesa e Segurança bandeou-
-se para as redes terroristas. Em muitos 

casos, o processo de junção a grupos 
terroristas inicia com atitudes de venda 
de informações operativas a estes.  

A p r o v í n c i a  d e  N a m p u l a , 
recorde-se ,  foi ,  desde o início da 
insurgência,  um importante ponto 
de recrutamento.(Redacção) 

Texto co-produzido com a Zitamar News, no âm-
bito do projecto Cabo Ligado, em parceria com a ACLED

(Maputo) Depois do abandono 
forçado por ataques terroristas tidos lu-
gar entre Dezembro e inícios de Janeiro, 
a vida continua a tender a regressar às 
aldeias do distrito do distrito de Mecula, 
província do Niassa.

As autoridades governamentais 
estão, em parceria com algumas Organi-
zações Não Governamentais, incluindo 
das Nações Unidas, a fazer, igualmente, 
esforços consideráveis para que a vida 
regresse. Duas linhas principais estão a 
ter uma atenção especial. A primeira tem 
a ver com a devolução de um ambiente de 
segurança, através da presença reforçada 
de efectivos das Forças de Defesa e Segu-
rança, e a segunda está relacionada com a 
colocação de apoios do que se considera 
“básico” para a retoma da vida. Aqui entra 
alimentação, reposição de infra-estruturas 

Aldeias do distrito de Mecula

Procura-se devolver vida 
depois de incursões terroristas

públicas e privadas destruídas, material 
escolar, entre outras condições. 

É assim que, na semana passada, a 
governadora da província do Niassa, Elina 
Massengele, esteve em Mecula para dis-
tribuir material escolar e, por essa via, dar 
indicação de que as crianças devem voltar 
à escola. Material desportivo também foi 
disponibilizado pela governadora.

No concreto, os apoios foram 
alocados ao Centro de Acomodação de 
Mecula e à Escola Primária Completa 
de Lichengue, esta que foi atacada a 8 de 
Dezembro de 2021. 

Na escola de Lichengue, Elina 
Massengele reuniu com jovens e dirigiu 
uma sessão extraordinária com o Governo 
distrital, para avaliar o estágio de recu-
peração e a inserção social da população 
após os ataques terroristas.(Redacção)
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ECLC, sito na Sede do Bairro Luís Cabral, Av. da Namaacha ou de Moçambique, rua n. 5049, telemóveis: 847700298/ 826864465/ 871232355 
 

 

 

 

Matrículas para 2022 
A Escola Comunitária Luís Cabral- ECLC, informa aos alunos, pais, 
encarregados de educação e ao público em geral, que tem vagas para matricular 
novos ingressos da 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª classe por um  valor acessível.  

Podendo obter mais informações na secretaria daquela escola, sito na Sede do Bairro Luís Cabral, 
entrando a partir da Junta ou Maquinag ou contactar através dos telemóveis: 847700298 ou 826864465 ou 
ainda 871232355. 
 

                       Matrículas 
                       para 2022 

A Escola Comunitária Luís Cabral- ECLC, informa aos alunos, pais, 
encarregados de educação e ao público em geral, que tem vagas para matricular 
novos ingressos da 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª classe por um  valor acessível.  

Podendo obter mais informações na secretaria daquela escola, sito na Sede do Bairro Luís Cabral, 
entrando a partir da Junta ou Maquinag ou contactar através dos telemóveis: 847700298 ou 826864465 ou 
ainda 871232355. 
 

(Maputo) Apesar de algum 
cenário globalmente descrito como 
estando a melhorar gradualmente 
face às investidas e ofensivas das 
Forças de Defesa e Segurança de Mo-
çambique, do Ruanda e da SAMIM, 
incursões terroristas continuam a 
criar insegurança nas regiões centro 
e norte de Cabo Delgado. 

Com efeito, na semana passada, 
incluindo ao longo do último fim-
-de-semana, foram relatados ataques 
nas aldeias de Nangade, parte dos 
quais resultaram no assassinato de 
membros da população local.  

No concreto, no sábado, houve 
relato de ataque à aldeia Litingina, 
acção que terá provocado a morte 
de seis pessoas, que se encontra-
vam nas machambas. Outras fontes 
contactadas não puderam aferir essa 
informação.  

Antes desta incursão, os gru-

Distrito de Nangade

Relatos de incursões 
terroristas prevalecem

pos tinham atacado, na sexta-feira, 
a aldeia Chacamba, a sete quilóme-
tros da sede distrital, assim como 
o povoado de Migração e da aldeia 

Rovuma. Houve indicação de duas viti-
mas mortais, das quais uma decapitada. 

Até este domingo, e por causa das 
movimentações terroristas, fala-se da 
interrupção da circulação rodoviária 
no troço que liga as sedes distritais 
de Mueda e Nangade.(Redacção) 

Texto co-produzido com a Zitamar News, no âmbito 
do projecto Cabo Ligado, em parceria com a ACLED

(Maputo) A Linhas Aéreas de 
Moçambique foi reconhecida com a 
renovação do seu certificado IOSA 
- IATA Operational Safety Audit, 
pela oitava vez consecutiva, sendo 
válido, agora, até 26 de Outubro de 
2023. A auditoria decorreu de 5 a 9 
de Julho de 2021, por 5 especialistas 
internacionais, credenciados pela 
IATA-Associação Internacional de 
Transportes Aéreos

A auditoria em referência avaliou 
a conformidade de 926 requisitos da 
IOSA, distribuídos por 8 vertentes, 
nomeadamente: ORG – Organização 

LAM recebe renovação
 da certificação IOSA

e Gestão; FLT – Operações de Voo; DSP – 
Controlo Operacional e Despacho de Voo; 
MNT – Engenharia e Manutenção de Aero-
naves; CAB – Operações de Cabine; GRH 
– Operações de Terra; CGO – Operações de 
Carga e SEC – Gestão de Segurança.

A renovação do certificado pela IOSA, 
programa de auditoria da Associação Inter-
nacional de Transportes Aéreos (IATA), é o 
reconhecimento do empenho da equipa de 
profissionais dedicados da LAM, no cum-
primento dos padrões estabelecidos pela 
indústria de aviação, cujos objectivos têm 
em vista a segurança operacional. 

O IACM - Instituto de Aviação Civil 
de Moçambique, autoridade reguladora 
nacional, desempenha um papel crucial 
na manutenção e melhoria contínua dos 
standards operacionais da companhia e seus 
prestadores de serviço.

A LAM foi certificada pela primeira 
vez em 2007, tendo sido recertificada, su-
cessivamente, em 2009, 2011, 2013, 2015, 
2017, 2019 e 2021.(Redacção) 

Visite agora e
mantenha-se informado,

(integridade & independência)

https://www.
savana.co.mz


