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Corrupção em Moçambique facilita tráfico chinês ...

A

corrupção

e

a

prevalência

de

instituíções

fra-

cas facilitam o contrabando e tráfico de madeira de
Moçambique para a China,
tendo como grande palco a
província de Cabo Delgado,
que desde 2017 está assolada por ataques terroristas
às expensas de grupos fundamentalistas

islâmicos.

Recentemente,

mais

contentores

com

45

madeira

pau preto foram apreendidos na rota do contrabando.

devido aos ataques terrorsitas que assolam aquela região do país desde 2017, uma rede de cor-

A província de Cabo Del-

rupção, que envolve agentes públicos moçambicanos e contrabandistas chineses, “rouba” os recur-

gado, enquanto a sua pop-

sos florestrais locais, com realce para 80 contentores com madeira valiosa que “zarparam” do porto

ulação está em debandada

de Pemba com destino à China., nos finais de 2020.
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Corrupção em Moçambique facilita tráfico chinês ...

A

corrupção e a
prevalência de
instituíções fracas facilitam o contrabando e tráfico de madeira de Moçambique
para a China, tendo
como
grande
palco
a província de Cabo
Delgado, que desde
2017 está assolada por
ataques terroristas às
expensas de grupos
fundamentalistas
islâmicos. Recentemente,
mais 45 contentores
com madeira pau preto
foram apreendidos na
rota do contrabando.
A província de Cabo
Delgado, enquanto a
sua população está em
debandada devido aos
ataques terrorsitas que
assolam aquela região
do país desde 2017, uma
rede de corrupção, que
envolve agentes públicos
moçambicanos e contrabandistas
chineses,
“rouba” os recursos florestrais locais, com realce para 80 contentores
com
madeira
valiosa
que “zarparam” do porto
de Pemba com destino
à China., nos finais de
2020.

Estado, e enquanto este
fenómeno não for controlado, o país vai continuar a assistir à destruição
das suas florestas.
Por seu lado, o conservacionista Roberto Zolho
diz que, a par da corrupção, o deficiente funcionamento das instituições do Estado contribui
para a destruição das florestas em Moçambique,
no entanto sublinha que,
de facto, os próprios
moçambicanos é que estão à frente desta acção.

Mais recentemente, na
semana transacta foi público que 45 contentores
de madeira pau preto,
prestes a serem exportados ilegalmente para o
mercado asiático, foram
apreendidos.

Para aquele responsável,
“são enormes os danos que
a desflorestação e o contrabando da madeira causam
à economia e sobretudo ao
ambiente”.

Sobre este recente
caso, o representante da
Agência Nacional para o
Controlo da Qualidade
Ambiental em Cabo Delgado, Mário Parina, citado pela Voz da América(VOA), disse que a
sua instituição está a
trabalhar no sentido de
esclarecer o caso dos
45 contentores de madeira, apreendidos em

O contrabando de madeira, envolvendo maioritariamente cidadãos e
empresas chineses, resulta da destruição das
florestas moçambicanas,
situação que tem sido
denunciado há anos,
não havendo, no entanto, qualquer indicação
de que a mesma possa
ser controlada, devido ao
envolvimento de agentes

Montepuez e no porto de
Pemba.

públicos, alguns muito
influentes nos meandros
políticos e de decisão do
país, que os acoberta,
garantindo a sua impunidade.
Analistas, citados pela
Voz da América (VOA)
dizem que isto mostra que
o contrabando chinês de
recursos florestais está
longe de ser controlado,
fundamentalmente, por
causa da corrupção.
O jornalista e analista político Tomás Vieira
Mário diz que o negócio
chinês da madeira é facilitado pela corrupção,
que colocou o país numa
situação perigosa como

Uma posição com a
qual está de acordo o sociólogo Moisés Mabunda,
quem defende uma reflexão profunda sobre a problemática da exploração
de recursos florestais,
porque “o à-vontade com
que os chineses se envolvem neste negócio
mostra que há moçambicanos envolvidos ”.
O carpinteiro Januário
Afonso, tambem citado
pela VOA, diz que tendo em conta a maneira
como a exploração de
recursos florestais está
a ser feita, daqui a pouco
Moçambique vai ter que
importar portas da China.

CNE sem dinheiro “refém” do Governo
J
á com o calendário
eleitoral
em
marcha
para
as eleições autárquicas em 2023 e gerais
e legislativas 2024, a
Comissão Nacional de
Eleições (CNE), como é
recorrente, reclama que
ainda não tem dinheiro
para os dois processos
eleitorais, avaliados em
18,7 biliões de meticais,
sendo que so para o
presente ano económico tem um défice de

2,2 biliões de meticais e o Governo ainda
está assobiando para
o ar e de acordo como
calendário apresentado
pela CNE, o Recenseamento Eleitoral de raiz
no país vai decorrer entre Fevereiro e Abril de
2023.
De acordo
com dados publicados em Junho passado, precisa-se
de 18,7 biliões de metic-

ais para cobrir este ciclo
eleitoral, sendo que em
Outubro próximo, o país
vai realizar o recenseamento piloto e nem para
esta actividade a CNE
reclama não ter dinheiro.
Em torno deste assunto vários analistas se debruçaram ouvidos pela
DW Africa, sendo um deles, o diretor executivo do
Instituto para Democracia Multipartidária (IMD),

Hermenegildo Munjovo,
que considera preocupante o défice orçamental
para os pleitos eleitorais.
“Isso faz com que corramos sérios riscos de termos eleições aceitáveis
sob o ponto de vista da
qualidade, e isso afecta a própria confiança”,
considera Munjovo, que
estranha o silêncio governamental dizendo que
é necessário que o Governo dê uma explicação

que possa reduzir o nível
de agitação, explicando
que a falta de dinheiro
não geraria tanto alarmismo se se tratasse apenas a sociedade civil, “é
pior quando é a própria
CNE a dizer que não tem
dinheiro, nem informação
sobre quando poderá ser
o valor”.
Munjovo diz não encontrar explicação para a
falta de recursos demon-
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entações de falta de dinheiro. José Manteigas,
porta-voz deste partido
defende que, “quando
o Governo marcou as
eleições para 11 de Outubro de 2023, sabia que
tinha dinheiro. Isso são
artimanhas para poder
adiar as eleições”, considerou, avançando que
a CNE deve exigir do
Governo o dinheiro orçamentado para o período pré-eleitoral, que oficialmente arrancou este
ano. “O orçamento já
foi aprovado para 2022
e daqui a pouco será
aprovado o de 2023. No
Parlamento, a RENAMO
alertou que o orçamento de 2022 não era suficiente, mas a bancada
maioritária
[FRELIMO]
aprovou”, revelou Manteigas.

strada até aqui para a
realização das eleições,
porque, “este é um processo que já era de esperar”, lembrou, explicando
ainda que, “nós temos a
tradição de realização de
eleições de forma regular, o que quer dizer que
o ciclo de planificação do
Governo tinha que prever, a essa altura, um conjunto de operações que o
país iria precisar. Então,
para nós, isso não se justifica”, concluiu o diretor
executivo do IMD.
Oposição parlamentar
critica e o partido governamental se “esconde”
O Presidente do partido MDM, Lutero Simango, encontrou-se, nesta segunda-feira, com o
presidente da CNE, Dom
Carlos Matsinhe, para se
inteirar da situação e de
acordo com o porta-voz
do partido, Ismael Nhacucue, da reunião saiu
a garantia, por um lado,
do MDM de “ajudar a fazer corredores junto dos
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parceiros [para financiar
as eleições]. Por outro,
vai pressionar o Governo
para explicar se, de facto, há ou não verbas para
o processo”. Ademais,

suspeita que o partido
governamental
queira
atrasar o processo para
que, “mais tarde, venha a
ser feito em cima do joelho, sem a devida fiscal-

ização”.
Por seu turno, a RENAMO, o maior partido da
oposição moçambicana,
acha estranho que a CNE
venha a público com lam-

O porta-voz da FRELIMO, Caifadine Manasse,
que se pretendia abordar
sobre estas situações
não atendeu às chamadas da DW África.

Presidente Nyusi “denuncia” terroristas
camuflados em dslocados para espionar

O

Presidente
da
República,Filipe
Nyusi, reteirou,
nesta segunda-feira, o
pedido de vigilância às
comunidades afectadas
pela violência armada
em Cabo Delgado, denunciando a eventual
existência de terroristas infiltrados entre a
população deslocada.
O PR, Filipe Nyusi,apelou à vigilância
por parte da população,
porque considera quea
terroristas que se fazem
passar por deslocados.
“Eles fazem-se passar
por deslocados só para

Armadas de Defesa e
Segurança estão atentas às movimentações de
rebeldes entre as comunidades deslocadas em
vários pontos da província de Cabo Delgado. “Alguns nós já apanhámos e
estes, que foram apanhados, já disseram que
têm outros colegas por
aqui [...]. Estou a chamar
atenção e, se ainda estão
aqui, nós vamos apanhar
estas pessoas”, frisou.

espionar”, denunciou o
estadista, durante uma
cerimónia de inauguração de um edifício do
Instituto Nacional de Se-

gurança Social(INSS) em
Metuge, um dos distritos
de Cabo Delgado que
possui um dos principais
campos de acolhimento

de deslocados devido à
violência armada que remota à 2017.
Entretanto, Filipe Nyusi, referiu que as Forças

A província de Cabo
Delgado, rica em gás
natural, é aterrorizada
desde 2017 por rebeldes
armados, sendo alguns
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ataques reclamados pelo
grupo extremista Estado
Islâmico.
Desde Julho de 2021,
uma ofensiva das FDS

com o apoio do Ruanda
a que se juntou depois a
Comunidade de Desenvolvimento
da
África
Austral (SADC), permi-

tiu recuperar zonas onde
havia presença de terroristas, mas a fuga destes
tem provocado novos
ataques noutros distritos

usados como passagem
ou refúgio temporário.
De acordo com a Organização Internacional das
Migrações (OIM), há 784
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mil deslocados internos
devido ao conflito e cerca
de 4.000 mortes, segundo o projecto de registo
de conflitos ACLED.

Agentes do SERNIC que agrediram jornalistas devem ser processados

O

MISA-Moçambique e o Comité para a Protecção de Jornalistas
(CPJ), com sede em
Nova Iorque exigem investigação e responsabilização dos agentes
do
Serviço Nacional
de Investigação Criminal (SERNIC) que agrediram,
recentemente,
dois jornalistas moçambicanos.
Dois jiornalistas do
canal independente Tua
Televisão, Eusébio e
Novela, foram agredidos, no dia 4 do corrente
este mês, no bairro Ferroviario, na cidade de
Maputo, por cinco agentes do Serviço Nacional
de Investigação Criminal (SERNIC),
Os dois jornalistas,
que receberam assistência médica no Hospital
Geral de Mavalane, denunciaram a acção brutal dos agentes aoComité para a Protecção de
Jornalistas(CPJ).
Uma
das
vitimas
o Novela, referiu em
uma
das
passagens
que:“Peguei a câmara e
mostrei-lhes que estava
partida e fui até o carro. Eles nos seguiram,
insultaram, ameaçaram
bater ainda mais e um
ameaçou atirar contra
mim”, referiu.
Exige-se responsabilização
O MISA-Moçambique,
organização de defesa
da imprensa, lamenta
que os jornalistas ten-

ham sido agredidos depois de ter terem obtido
a autorização dos familiares do finado polícia
para cobrir a cerimónia,
no bairro suburbano de
Ferroviário.A
cobertura, realça o MISA, “não
implicava a exposição
de imagens chocantes,
o que torna a acção dos
agentes do SERNIC incompreensivel”.
“O MISA reserva-se
ao direito de intentar
acções judiciais para
a
responsabilização
dos promotores destas agressões”, lê-se
no Facebook do MISA-Moçambique.
Por seu turno, a coordenadora do programa
África do CPJ, Ângela Quintal, apelou para
que “esta agressão não
provocada deve ser minuciosamente
investigada e processada para
travar uma aparente cultura de impunidade dos

que atacam jornalistas
em Moçambique”.
Quintal ajuntou ainda
que, “além de responsabilizar os agentes pelo
que fizeram, as autoridades também devem
indemnizar Eusébio e
Novela pela destruição
do seu equipamento, e
garantir que os jornalistas
possam
reportar
livremente, sem o risco
de ataques dos que juraram servir e proteger
os cidadãos”.
Por parte do SERNIC,
segundo apuramos, o
seu porta-voz, Hilário
Lole, quando abordado
pelo CPJ não confirmou
o ataque contra os jornalistas, mas disse que
uma queixa foi submetida e o incidente será investigado.

Desporto
Standard Bank lança a
quarta edição da Corri-

da Azul

Foi
oficialmente
lançada, ontem, 11 de
Agosto, a quarta edição
da Corrida Azul, que vai
realizar-se no dia 03
de Setembro na Cidade
de Maputo. O certame
conta com o patrocínio
exclusivo do Standard
Bank, a corrida tem
como objectivo, promover o atletismo nacional,
mas também caçar talentos que possam ser
referência no país. A
prova está igualmente,
ligada às celebrações
dos 128 anos da implantação do banco de
Moçambique.

Durante o lançamento
da prova, em conferência de imprensa, o director de marketing da
Standard Bank, Alfredo Mucavel, disse que
neste ano a prova será

diferente em relação
aos outros anos, com a
introdução de “ distância curta de 12km, intermédia, que é de 15km e
a mais longa que é de
21km” A prova também
vai contar com a participação de “ cadeirantes,
que vão fazer a distância menos longa de quatro quilómetros” referiu

Esta edição da Corrida Azul, vai iniciar pelas
5h30’ e terá como ponto
de partida e chegada o
edifício-sede do Standard Bank, na Avenida
10 de Novembro.
A
competição
que
conta com a parceria da
Associação de Atletismo
da Cidade de Maputo,
tem o prémio monetário
de 250 mil meticais,
repartidos entre atletas
federados, populares e
portadores de deficiência física.
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ADTCM organiza campeonato solidário “Edna Madussa”

A

Associação Desportiva de Taekwondo da
Cidade de Maputo
vai acolher um Campeonato Solidário da modalidade,
denominado juntos pela
“Edna Madussa” no próximo dia 27 de Agosto.

dos empresários que apoiem
essa iniciativa” acrescentou

Com esta acção a atleta
que actualmente depende de
auxílio de muletas para a locomoção está convicta que tudo
vai correr bem “ tenho fé em
Deus que tudo vai correr bem
e vou conseguir esse valor
com a vossa ajuda para fazer
a operação que tanto quero e
consequentemente para voltar
a fazer o que mais gosto que
é representar Moçambique
ao mais alto nível” disse Edna
Madussa, que conta com mais
de 42 medalhas, dos quais 30
de ouro

O certame de cárter
Desportivo tem como objectivo
angariar fundos para realizar a
cirurgia na Índia da taekwondista internacional moçambicana Edna Madussa, que foi
atropelada em Dezembro de
2020.
A Presidente da Associação
Desportiva de Taekwondo da
Cidade de Maputo promotora
e patrona da iniciativa fala sobre esta acção “pretendemos
com este evento solidário conseguir cerca de 1.500.000,00
Meticais para ajudar na recuperação da atleta, infelizmente a Associação não tem
fundos, mas o Taekwondo
tem princípios e vamos pôr
em prática.Temos o apoio de
grande parte das academias
de Maputo e Matola, os árbi-

tros todos juntaram-se a causa. A ADTCM bateu as portas
de muitas empresas para fazer o pedido de apoio a esta

causa porém a resposta não
foi positiva em muitas delas”
afirmou Cármen

Ainda apelou a participação
de toda sociedade civil para se
fazer presente ao evento” quero através desta pedir o apoio

6 de bronze. Além de títulos
internos, também conquistou
títulos internacionalmente que
são 8 medalhas de ouro e 16
de bronze. Aliás de entre vários títulos conquistados, a internacional moçambicana Edna
Madussa destaca-se pelo facto de ter arrecadado o título
de melhor atleta da categoria67kg a nível de África Austral.
FIM
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