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Jornalistas de Sofala queixam-se ao governador da província
Beira (O Autarca) – Jornalistas em representação de diversos órgãos de comunicação social baseados e
ou representados em Sofala queixaram-se a dias ao governador da província, Carvalho Muária, numa manifestação de solidariedade a condenação pelo
tribunal da Beira do ex-editor do Jornal
O Autarca, Falume Chabane.
Foi num almoço de confraternização com os jornalistas, oferecidos
pelo mais alto dirigente da província
Frase:

de sofala, Carvalho Muária, que os
profissionais da comunicação social
manifestaram o seu protesto a decisão
do tribunal da Beira, alertando ao governante para ter cuidado com consequências que podem advir de decisões
que chocam os valores morais da sociedade.
Não exigiram necessariamente
a interferência do governante junto as
instituições de administração da justiça, reconhecendo a independência dos
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tribunais, mas anotaram que é preciso
que se faça algum trabalho para os
cidadãos continuarem a ter confiança e
acreditar no trabalho dos tribunais.
A agenda do encontro entre os
jornalistas e o governador Carvalho
Muária, bastante concorrido, não era
debater a decisão do tribunal da Beira
contra Falume Chabane, mas a dado
momento o assunto absorveu todo propósito da reunião, depois que este foi
levantado por um jornalista da praça.
Já foi feito recurso
Já deu entrada dentro do prazo
legal o recurso a decisão do tribunal da
Beira que condenou o ex-editor deste
jornal. O coinceituado advogado moçambicano e internacionalmente reconhecido activista dos direitos humanos,
Custódio Duma, ofereceu-se a dar o
patrocínio jurídico a Falume Chaba-ne
neste caso.■ (Redacção)
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Texto Livre Na Íntegra Sem Censura Nem Pressões Estranhas

AINDA O ‘ESCÂNDALO’ JURÍDICO CONTRA FALUME CHABANE

‘What power has Law where only money rules’
Gaius Petronius Arbiter or Titus Petronius Niger (circa 27-66 AD)
[Que poder tem a Lei quando somente governa o dinheiro]
Encyclopaedia Britannica
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/454501/Gaius-Petronius-Arbiter

Carta Aberta ao Sr. Causídico António Jorge Ucucho
Nota Introdutória: É uma ‘Carta Aberta’ por que se fosse carta fechada seria suborno, e como não sou ‘patrão’ de
ninguém não ouso tal insolência. Também não sou pau-mandado de nenhuma escola seja ela nacional ou estrangeira que
discrimina ou discriminou crianças deficientes. Ainda que fosse norte-americano, britânico ou zimbabóer (100 ofensa a ninguém) ficaria quieto no meu canto respeitando as leis do país de acolhimento, e os Direitos da Criança consignada pelas Nações Unidas – UNICEF, que o Presidente da República de Moçambique promulgou em Junho 2008. No fundo, um lampejo
de humanidade num País erguendo-se da muita desumanidade. A justiça devia ser exemplar e às vezes não é. De amiúde é
mesmo ‘cega’ pendendo para o ‘elo’ aparentemente mais forte.

Pedindo desculpas pelo incómodo prossigamos…
Apenas Seis Perguntas que cremos valendo-se da sua prosopopeica retórica de mestre facilmente nos elucidará:
1. O Senhor acha que a passagem por uma Faculdade de Direito, algures perto ou longe do rio Zambeze dá o direito
moral a um causídico de ser ao mesmo tempo advogado, ‘juiz’ e ‘sócio’ de seu cliente contra um cidadão – jornalista conterrâneo exercendo o direito cívico de solidariedade a uma criança deficiente discriminada por uma escola, por exemplo, uma
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tipo Beira International (Primary) School condenada internamente e internacionalmente por essa atitude?
2. Em que manual de Direito está estipulado que um causídico em defesa de um(a) cliente tem a sua ‘honra’ ofendida por empatia? (Nem os advogados de mafiosos assumidos ficam com a honra afetada. Sozinhos fazem isso com as suas
posturas éticas).
3. Na verdade não estranha que a Ordem dos Advogados de
Moçambique ainda não tenha reagido contra esse comportamento
deontologicamente antiético, através do Bastonário Gilberto Correia?
4. Porquê esse secretismo todo de um processo na barra do
tribunal a porta fechada, num processo que já devia ter prescrito
pois a BIPS foi forçada a readmitir a menina Aisling Binda em
2012, mercê da denúncia do jornalista Falume Chabane, sem fins
Dr. Gilberto Correia
lucrativos? Nem o caso Watergate (de corrupção) denunciado por dois jornalistas teve esse secretismo final levando à renúncia do Presidente Nixon dos E.U.A. O ‘Poder’ da imprensa em 1972-1974. E em Moçambique? República das bananas?
5. Qual a razão do pai da verdadeira vítima - digo da menina Aisling Binda ter sido obrigado a sair da sala antes do
julgamento?
6. Para o (i)lustre causídico da praça do Chiveve qual a pena que sugere mesmo não sendo juiz, a quem atropele uma
criança? Mais, ou menos pena da que pediu para o ex-editor Falume Chabane?
Conclusão: O que esperar da sanha de um grupo
que exige uma condenação contra alguém por ser solidário
a uma criança deficiente discriminada numa escola estrangeira, em solo do seu País – estilo BIPS?
Não se teve em conta a ‘desumanidade’ dessa escola «“atropelar” o Decreto número 53/2008, de 30 de Dezembro que assegura uma educação inclusiva para os deficientes?» Ora, num caso de atropelamento culposo de uma
criança qual seria a prisão a ser sugerida pelo causídico aqui em causa? Supomos que das duas uma: - ou a sua soit
disant honra seria mais importante, ou então a “pena de
morte” inexistente em Moçambique. Mas há outras formas
de se “matar” uma pessoa na Beira – pelos vistos, através
da morte lenta de destruição física e psicológica de um jornalista solidário chamado Falume Chabane, com família
para sustentar.
Atentamente, o autor não espera réplica porque este
tema prescreveu.
Post Scriptum: Noutras circunstâncias o autor destas ‘malpassadas’ linhas bem que gostaria de ‘consultar’ o
causídico António Jorge Ucucho na área dos ‘Transportes
Terrestres – rodoviários e ferroviários’ correlacionados
com um projeto de Desenvolvimento e Cooperação Internacional apresentado em Bruxelas (a reativar) que incluía
uma importante área dos transportes ferroviários, marítimos
e terrestres, como condição sine qua non para um avanço
no combate às assimetrias em Moçambique. Enfim, contratempos do quotidiano de glória fátua pois todos estamos de
passagem neste mundo - «Sic Transit Gloria Mundi»
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AREA DE DISTRIBUIÇÃO DA BEIRA

AVISO
A EDM-Área de Distribuicão da Beira informa aos seus
estimados clientes e ao público em geral de que haverá
interrupção no fornecimento de energia eléctrica na
Linha de Transporte de Alta Tensão, CL71 no próximo
Domingo, dia 29/07/2012 das 07:00 horas às 10:00
horas para transferência do Transformador de potência
na Subestação do FIPAG zona de Mutua.
A interrupção no fornecimento de energia eléctrica,
afectará a Subestação de Mafambisse. Neste período o
Posto Administrativo de Mafambisse e a Localidade de
Mutua estarão privados de energia eléctrica.
Pelos transtornos decorrentes desta situação a EDM
apresenta aos seus estimados clientes sinceras
desculpas e agradece a compreensão de todos.

Beira, aos 25 de Julho de 2012
A Direcção

com energia construimos
futuro

BEI RA
Av. Poder Popular 152 – Tel: 23329250
Email: beira.doc@msc.co.mz

NACALA
Tel: 26526596
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A Tempo: - por favor (re)leia o que o Grande Mandiba disse sobre o assunto em epígrafe:

FACEBOOK: Dois Comentários Paradigmáticos (das centenas de mensagens lidas) Sobre o Tema FALUME
CHABANE - escolhido como ‘bode expiatório,’ mas de quem?! Nossa pergunta.
Facebook - «Olá João, SUZY SERRA escreveu: "Acho muito estranha esta sentença...de que forma foi lesada
a "honra" do advogado? O juiz acha mais importante a honra do advogado do que a discriminação que foi feita à
criança? Se a criança já foi reintegrada que conteúdo tem esse processo para julgamento? Meu Deus Moçambique
está muito mal no que concerne a jurisprudência...”»
FACEBOOK
Milton Machel: Paul, tenho elementos outros ainda antes deste caso chegar a Tribunal: ameaças !!! De
Verdade, de Justiça e de Direito(s) aqui vamos tratar neste caso. Aconselho-vos a lerem a frase do
Kudumba Root sobre Justiça. 21 de Julho às 10:56
Em 18 julho 2012, na cidade da Beira, o juiz condenou a uma sentença pesada ao ex-editor FALUME CHABANE.
O juiz considerou relevante a «honra» do advogado JORGE UCUCHO e do ‘prestígio’ da escola norte-americana BEIRA INTERNATIONAL SCHOOL, ainda que esta última condenada anteriormente pelas Instituições de Educação do Estado de Moçambique, recomendando a readmissão da menina Aisling Binda na mesma escola. (Será que nos Estados Unidos este Apartheid seria admissível? Duvido! E agora com o Presidente Barack Obama, ainda menos. O povo vinha para a rua protestar
pacificamente, como faria um certo ícone Rev. Martin Luther King). O povo da Beira dorme anestesiado à beira do Chiveve!

OUTRO ‘MISTÉRIO’ MAL EXPLICADO:
“Desaparecimento Voluntarioso” do ex-Voluntário,
Advogado, Ivan Pontavida
“Entretanto, o jornalista havia contratado o advogado Ivan Pontavida, para a sua defesa, mas no
dia da audiência ele não se fez presente, tendo sido nomeado um defensor oficioso. Ontem, na leitura da
sentença, Ivan Pontavida esteve no tribunal. No fim, ele disse à nossa Reportagem que não podia comentar a decisão do juiz, tendo afirmado que “tenho relações pessoais com o jornalista Falume Chabane, de
quem sou amigo, mas também tenho relações pessoais com o Dr. Jorge Ucucho, que foi queixoso neste
processo. No entanto, li na imprensa que a minha ausência na sala de audiência foi uma sabotagem, mas
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não se tratou disso, foi o seguimento daquilo que são as normas deontológicas e acho que é uma decisão que considero óbvia”.
Porque não se recusou logo que foi contactado? Sobre esta questão, Ivan Pontavida referiu que não sabia que António Jorge Ucucho estaria neste processo como pessoalmente ofendido, pensava que estaria apenas a defender a BIPS.” Data
Venia Diário de Moçambique Sexta-Feira, 27 de Julho 2012.
http://diariomoz.com/index.php/sociedade/1339-direitos-humanos-em-ultimo-plano

«O Conceito de Deontologia:
O problema da Justiça – problema deontológico do Direito
Deontologia é um termo introduzido em 1834 pelo filósofo inglês Jeremy Bentham para referir-se ao ramo da ética
cujo objeto de estudo são os fundamentos do dever e as normas morais. É conhecida também sob o nome de "Teoria do Dever". É um dos dois ramos principais da Ética Normativa, juntamente com a axiologia. A deontologia é própria do Código
Deontológico a qual procura desvendar os pressupostos inseridos nas normas de conduta social dos indivíduos.» FONTE:
‘Direito e Política – Law & Politics’
http://pt.shvoong.com/law-and-politics/law/1821338-conceito-deontologia/#ixzz21AsUNiLz

OUTRO VOLUNTARIADO CAUSÍDICO PERFILA-SE EM APOIO.
Dr. Custódio DUMA (Novo Presidente da L.D.H.M)
Facebook
Custodio Duma
O meu Escritório vai oferecer ao Falume, a partir de agora, o Patrício
Jurídico...21 de Julho às 12:05

OUTRO ‘MISTÉRIO’ NUM “CAUSO ENROLADO”
O Mais Estranho São Também Os Silêncios Da Irlandesa Eileen O’dwyer, Mãe Da Menina Aisling Binda, E Do
Pai Alfredo Binda, Moçambicano, Em Defesa Do Ex-Editor Falume Chabane Que ‘Forçou’ A Readmissão Da Menina Na
Escola Norte-Americana, Em 2012, Depois De Um Ano Letivo Perdido Em 2011. ‘Sobrou’ Para O Editor Humanista Falume
Chabane – O Elo Mais Fraco.
Estaremos Perante Um ‘Silêncio Dos Inocentes’ Ou Oportunismo Dos Progenitores? E O Advogado Anterior De Defesa Que Fugiu Ao Voluntariado, Do Dito Por Não Dito? Tudo Parecia Estar Concertado. O Advogado Oficioso De Defesa
Quase Nada Poderia Fazer Em Cima Da Hora. Suponho Que Isto Não Favorecerá Moçambique Na Comunidade Internacional Em Particular Na Unicef.

ANTECEDENTES DO ‘CAUSO’
Moçambique: Criança expulsa da escola por ser deficiente
http://www.visaonews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8672:mocambique-crianca-expulsa-daescola-por-ser-deficiente&catid=73:mocambique&Itemid=126
«Menor expulsa da escola: Caso já sob alçada do MP em Sofala»
«O Caso da menor de 10 anos de idade, Aisling Binda, expulsa da Beira International School por, alegadamente, ser
portadora de deficiência física e possuir seios desproporcionais à sua idade já está sob alçada do Ministério Público, em
Sofala, depois da direcção do referido estabelecimento do ensino ter desacatado a decisão do Governo provincial que
orientava que a mesma fosse reintegrada na primeira semana do segundo trimestre do ano lectivo em curso.(2011)
O facto foi revelado semana passada pelo director provincial da Mulher e Acção Social, José Diquissone Tole.
O representante do Executivo de Sofala reiterou, na ocasião, que prevalece o diferendo entre as partes daí que,
segundo disse, a única saída lógica para o problema é a via judicial. Para o efeito, o Governo já avançou com o processo
atinente, o qual já está a ganhar outro alento.» DATA VENIA: FONTE: JORNAL NOTÍCIAS. TERÇA-FEIRA, 7 DE
JUNHO DE 2011.

Ser Solidário E Defensor Dos Direitos Humanos Em Moçambique É Crime?
E Pior A Liberdade De Expressão Gera Vendetas (Vinganças Pessoais) E Ganância Pelo Dinheiro Por Parte De Certos Advogados, Além De Cobardias, Eventualmente serão “Advogados merrecas de porta de cadeia” - como se diz no Brasil.
Imaginem os clientes que eles pegam ali.
Mais Uma Vez A (In) Justiça Deu Um Tiro No ‘Próprio Pé.’ E Ainda Se Dizia Na CPLP, Decorrendo Em Julho De 2012 Em Maputo, Que Somente A Candidata Guiné-Equatorial (Ao Grupo) É Que Viola Os Direitos Humanos.
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Em Moçambique Como É? Neste Caso O Estado Moçambicano E Os Acordos Com Instituições Internacionais Que
Ratificou É Que Foram Julgados E Punidos. Neste Julgamento De 18 Julho 2012, Falume Chabane, O Ex-Editor Do Jornal
«O Autarca» Foi Condecorado Pela Sua Estatura De Gigante Humanista. A História Já Lhe Absolveu. Aisling Binda Foi
“Condenada” De Novo! Texto E Design Gráfico De João Craveirinha - Solidário Sempre, Contra As Injustiças! 20 Julho
2012. Enviado Pelo Autor A Instituições Nacionais E Internacionais. [Translated into English].
”Beira International School Expels Disabled Student”
http://www.clubofmozambique.com/solutions1/sectionnews.php?secao=mozambique&id=21194&tipo=one

Tribunal condena jornalista de “O Autarca” a 16 meses de pena suspensa»
SEGUNDA, 23 JULHO 2012 00:00 REDACÇÃO
“O Tribunal Judicial de Sofala condenou o ex-editor do jornal electrónico “O Autarca”, Falume Chabane, a uma pena de 16 meses de prisão suspensa e ao pagamento de 75 mil meticais de indemnização à Beira International Primary School
(BIPS) e igual valor ao advogado”(…) “A sentença foi lida na manhã de sexta-feira. O tribunal julgou procedente a queixa apresentada por António Jorge Ucucho, o qual alegou que Falume Chabane difamou a sua pessoa e a referida instituição de
ensino, com recurso ao abuso de liberdade de imprensa, ao ter aberto essa coluna de solidariedade para com Aisling Binda.
Segundo AIM, que cita o “Diário de Moçambique”, o advogado pediu ao tribunal uma pena de dois anos de prisão efectiva e
indemnização no valor de 600 mil meticais.» Devida Vénia Jornal O PAÍS.
http://www.opais.co.mz/index.php/sociedade/45-sociedade/21262-tribunal-condena-jornalista-de-o-autarca-a-16-meses-depena-suspensa-.html

FALUME CHABANE, Jornalista moçambicano no exercício profissional do direito democrático à liberdade
de expressão, e dentro da ética deontológica, condenado a 3 anos ‘amordaçado’ por um juiz da Beira-Moçambique. O
‘mini-espólio’ de cerca de 4 mil euros a pagar pelo ‘condenado’ envergonharia o eloquente romano Cícero 106 a.C./
43 a.C. Na antiga Roma foi escritor, filósofo, grande orador e político, e advogado. [João Craveirinha (sénior) doutorando na U.L. – Universidade de Lisboa, ex-Clássica].
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Brasileira Vale vai exportar carvão
de Moçambique para África do Sul
A companhia ArcelorMittal South Africa anunciou, em Joanesburgo, que está a
negociar com as multinacionais brasileira Vale e a anglo-australiana Rio Tinto a
possibilidade de importar carvão coque extraído em Moçambique
Joanesburgo - A companhia
ArcelorMittal South Africa anunciou
nesta quarta-feira (25), em Joanesburgo (África do Sul), que está a negociar
com as multinacionais brasileira Vale e
a anglo-australiana Rio Tinto a possibilidade de importar carvão coque extraído em Moçambique, segundo as agências AIM e Reuters.
"Estamos a falar entre 300.000
a 400.000 toneladas da Vale este ano",
disse William Nel, director geral para a
área de 'procurement' e logística da ArcelorMittal South Africa, falando durante uma apresentação da sua empresa.
"Para o caso da Rio Tinto estamos a testar as amostras, se os testes
forem efectivos nós vamos provavelmente considerar importar (carvão coque) a partir do próximo ano. A nossa
expectativa é de importar cerca de
500.000 toneladas a partir do próximo
ano", disse William Nel.
A Vale é uma das companhias
mineiras que exploram carvão mineral
em Moçambique, tendo iniciadas as
suas exportações em Agosto do ano
passado. Numa primeira fase, a Vale
espera produzir em Moatize, na província central de Tete, cerca de 11 milhões de toneladas por ano.
Na segunda fase, prevista para
2014, essa capacidade será duplicada,
devendo a produção atingir 22 milhões
de toneladas.
Por seu turno, a companhia anglo-australiana Rio Tinto iniciou as exportações de carvão em Junho último,

extraído nas minas de Benga, em Moatize, em Tete.
Até 2020, a Rio Tinto projecta
extrair nas minas de Benga uma média
anual acima de 50 milhões de toneladas de carvão, entretanto, condicionadas à óptima qualidade de infra-estruturas rodoviárias e ferroviárias até ao
campo de produção.

A avaliar pelo imenso potencial do jazigo do mineral de Moatize, a
Rio Tinto e a operadora brasileira Vale
Moçambique esperam exportar num
futuro próximo mais de 100 milhões de
toneladas de carvão, incrementando
significativamente a balança de pagamentos e Produto Interno Bruto (PIB)
de Moçambique.■ (R/ África 21)

Moçambique ratifica acordos com bancos de
investimento da China e da Coreia do Sul
Maputo - O governo moçambicano ratificou, terça-feira (24), em
Maputo, dois acordos de crédito, um
dos quais celebrado com o Exim Bank
da China no valor de 681,6 milhões de
dólares norte-americanos, para o financiamento da Ponte e Estrada MaputoKa Tembe, que garantirá a ligação entre as duas margens da Baía de Maputo, informa a agência AIM.
O referido acordo foi assinado
a 18 de Julho corrente, na China, entre
o governo moçambicano e aquela instituição bancária e o montante corresponde a 85 porcento do custo total da
obra, orçado em cerca de 725 milhões
de dólares. A construção da ponte Maputo/Katembe poderá arrancar ainda
este ano, com uma duração de três a-

nos e meio.Este projecto será implementado pela empresa pública de Desenvolvimento Maputo Sul.
Na sua sessão ordinária de terça-feira, o Conselho de Ministros ratificou igualmente um outro acordo, desta feita celebrado com o Exim Bank da
Coreia a 12 de Julho corrente, no valor
de 18,1 milhões de dólares norte-americanos, destinados ao financiamento
do Projecto de Reforço à Educação
Técnico/Vocacional.
Segundo o porta-voz do governo, Alberto Nkutumula, o objectivo
deste projecto é melhorar e expandir a
educação técnico/vocacional no país
para responder com eficácia a demanda
do mercado, sobretudo na área de
exploração de recursos naturais.■ (R)
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