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1. Jorge Rebelo desabafa sobre a actual conjuntura 

1.1.  Defende a responsabilização dos desmandos do Governo de Guebuza 

1.1.1. “Se a roptura acontecer, que venha” 

Jorge Rebelo um dos fundadores da Frelimo, onde foi o temido secretário do Trabalho Ideológico 

nos tempos de Samora Machel, lamenta o facto de o pais ter sido levado para a sarjeta por um líder 

consagrado como visionário. 

2. Directora do FMI pronuncia sobre as dívidas ocultas em Moçambique 

Há sinais claros de corrupção escondida 

3. José Jaime Macuane é a mais recente vítima  

O rapto e consequente baleamento esta segunda-feira, em Maputo, de uma das vozes críticas à 

governação do dia nos últimos tempos volta a levantar o velho debate sobre a intolerância ao 

pensamento diferente em Moçambique. José Jaime Macuane, académico e docente universitário, 

que no domingo último mandou recado ao governo da Frelimo, caiu nas garras dos poderosos 

poderes ocultos decididos a ditar, de armas em punho, em quê e como os moçambicanos devem 

expressar-se. 

4. Renamo denuncia ofensivas militares na Gorongosa 

4.1.  Iminente mega assalto a Satungira? 

Tal como no passado, pode estar em marcha um plano das alas radicais da Frelimo visando anular os 

passos de Nyusi rumo ao diálogo com Dhlakama. 

5. O cenário é admitido pelo Banco de Moçambique 

Suspensão de ajuda ao país coloca riscos à economia 

6. Moçambique esta no lixo segundo a Fitch 

Moçambique é um devedor de alto risco e caminha para uma situação de incumprimento financeiro, 

pelo que deve baixar de CCC para CC, equivalente a lixo, considera a agência de notação financeira 

Fitch na sua mais recente avaliação sobre o país. 
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Destaques 

1. O que os doadores disseram a Maleiane e à Frelimo 

1.1.  Os donos da mola 

Em documento de duas páginas enviado ao Governo, os doadores mantem a suspensão da ajuda e 

informaram que já não há confiança devido à má governação e falta de transparência. Os doadores 

exigem uma auditoria forense para saber onde está o dinheiro, as contas bancarias, as empresas 

criadas e os donos dessas empresas. Querem também explicações sobre intolerância política e 

esclarecimentos sobre os refugiados no Malawi e outras violações de direitos humanos. 

2. Atentado contra Jaime Macuane 

2.1.  Ordem para deixar coxo 

Desconhecidos supostamente dos famigerados esquadrões da morte que estão ao serviço do regime 

do dia raptaram e balearam o professor Macuane. 

3. Governo entre a espada e a parede 

3.1.  O preço do dinheiro dos doadores 

A dívida pública embaraça governo na explicação no parlamento. 

4. Na região centro do país  



Vinte e seis mil alunos abandonam escolas devido aos confrontos militarem. O número vai aumentar, 

devido ao encerramento de cinco escolas, na semana passada na localidade de Samoa, no distrito de 

Moatize, na província de Tete. 

5. Após mais uma tentativa de rapto no leito hospitalar 

Liga dos Direitos Humanos retira militante da Renamo do Hospital Central de Maputo. 

6. Vítima de um ataque ao machimbombo da “Nagi Investiment” 

Uma jovem militar abandonada há quatro meses no Hospital Provincial de Quelimane queixa-se do 

Governo. 

7. Dhlakama indica Eduardo Namburete, Jose Manteigas e Andre Magibire para a preparação das 

negociações.  

8. O escândalo da divida publica 

8.1.  Adriano Maleiane continua a mentir descaradamente 

Contrariamente ao que a imprensa internacional escreveu, o ministro da Economia e Finanças diz 

que o Conselho de Ministros foi ao FMI no quadro da “reunião de primavera” e não para 

esclarecimentos. Diz também que o Conselho de Ministros contraiu a dívida de forma secreta por 

razões de segurança. 

9. Renamo acusa Maleiane de tentar ludibriar os moçambicanos 

Renamo diz que o Governo deve explicar os pormenores da dívida em sessão plenária da Assembleia 

da República.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOSSA REFLEXÃO 

Qual é o real Estado da Nação? A resposta a esta pergunta é única “péssimo”. Com tenção político-

militar na ordem do dia, Dívidas ocultas, valas comuns, crime organizado e o custo de vida a subir 

de forma galopante. 

As últimas informações indicam que a nossa dívida pública atingiu os níveis mais alarmantes de 

todos os tempos a nível de toda África. Moçambique em risco de cair na caixa de lixo de maior 

devedor da História. E agora? Prendam os responsáveis.  

Por favor: Devolvam-nos o sossego, a concórdia, harmonia, a tranquilidade, a liberdade e a 

Paz que são os únicos garantes da dignidade de um Povo por um lado e por outro são estas, 

as sementes que possibilitam a construção de uma sociedade moderna democrática de direito 

e de justiça social. 

Só nos resta PEDIR A DEUS PAI-TODO-PODEROSO QUE NÃO ABENDONE O SEU 

POVO. PAI, TENDE MISERICÓRDIA DE NÓS, TE IMPLORAMOS SENHOR. 

A luta continua…. “Enquanto não encontrarem-se a misericórdia e a fidelidade, enquanto 

não abraçarem-se a paz e a justiça”, não calaremos…. 

            

           O Secretário:                                                                            O Coordenador: 

            João Dambiro                                                                            Fidel Salazar     

 

 


