
Uma figura misteriosa chamada New Man ou 
Nys recebeu USD 2 milhões das dívidas ocultas

… e o FBI não conseguiu identificar de quem se trata

Esta quarta-feira, o governo norte-americano está a apresentar a sua última testemunha no julgamento que 

decorre em Brooklyn, Nova York. A agente especial do FBI, Fatima Haque, especialista na área informática 

está a mostrar as evidências de todos os pagamentos efectuados pela Privinvest para oficiais do Governo de 

Moçambique e colaboradores do Credit Suisse. Todos os pagamentos mostrados conferem com os que o CIP 

já havia apresentado em texto disponível aqui.  https://cipmoz.org/2019/10/29/nomes-de-guerra-funcoes-e-os-

milhoes-recebidos-pelos-mocambicanos-envolvidos-no-escandalo-das-dividas-ocultas/ 

Conferem tanto em valores, quanto em nomes dos beneficiários. 

A agente do FBI está também a descodificar as alcunhas usadas pelos diferentes beneficiários dos pagamentos. 
Por exemplo, clarificou que Chopstick ou Pantero é Manuel Chang; que ArGe, A, Junior, Croco, é Armando 
Ndambi Guebuza, que 3 beijos, Isalt, Èsalt, Isaltina, é Isaltina Lucas.  

Mas há uma figura nova que o FBI diz não ter conseguido identificar quem é. Apenas é tratado pelas alcunhas. 
E são várias. chama-se, Nuy, New Guy, Nys ou New Man. Tal figura recebeu 2 milhões de dólares mas o FBI 
consegui apenas rastrear um milhão de dólares.

O valor rastreado foi transferido para uma conta de uma empresa chamada Sunflower International Corp. FZE, 
com sede em Abu Dabi. 

Em anexo o e-mail de ordem de transferência.
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Nota de explicação

O Centro de Integridade Pública (CIP) segue com grande interesse o caso das dívidas ocultas desde 
que foi despoletado. Este é o maior escândalo financeiro desde que Moçambique existe como Estado 
e os seus efeitos são por demais dolorosos para os moçambicanos. Por estes motivos, o CIP decidiu 
acompanhar de perto todos os desenvolvimentos do caso para melhor se informar e consciencializar os 
moçambicanos sobre os males da corrupção.

O CIP passará a fazer publicações especiais relacionadas com todos os acontecimentos importantes 
do caso para que mais moçambicanos possam acompanhar a evolução dos factos. O CIP colabora e 
está aberto a colaborar com a imprensa moçambicana para troca de informação em torno deste caso.

** Todos documentos e informações nesta publicação foram apresentados em sede de tribunal de 
Brooklyn New York pelas partes ouvidas no processo (veja aqui: https://pcl.uscourts.gov/pcl/index.jsf). 
O CIP, simplesmente está a fazer a reprodução das mesmas colocando-as no domínio públi675co. 
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