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 construção da Lixeira 

Municipal em Nampula Aconsta do manifesto elei-

toral que levou Castro Sanfins 

Namuaca a conquistar vitória du-

rante as Terceiras Eleições Autár-

quicas de 2008. Porém, logo 

depois dessas eleições, Namuaca 

teria vindo ao público explicar que o 

projecto de construção da Lixeira 

Municipal, estaria comprometido, 

devido a exiguidade de fundos. Es-

tudos efectuados na altura, apon-

taram para  oito milhões de dólares 

americanos, dinheiro que não exis-

tem até ao momento nos cofres do 

município.

Castro Namuaca explicou que 

os poucos mais de quinze milhões 

de meticais existentes, “não che-

gam para a construção total da Li-

xeira Municipal, mas sim,  para ini-

ciar com o processo”.

Nesta ordem de ideias, o 

Presidente do Conselho Municipal 

de Nampula disse que o mesmo 

valor será aplicado para a cons-

trução primeiro do aterro. “Vai faltar 

a aquisição do equipamento que 

ara garantir mais trans-

parência e celeridades nos Pserviços prestados pelo 

Instituto Nacional de Segurança 

Social (INSS), a ministra do 

Trabalho, Maria Helena Taipo, 

instou para com a devida urgên-

cia e eficiência, a conclusão do 

Processo de Modernização e 

Informatização da Segurança So-

cial.

Helena Taipo fez este apelo 

durante as cerimónias de inau-

guração do edifício onde funciona a 

delegação provincial de do INSS 
Cont. Pág.2

Inicia a construção da esperada 
lixeira Municipal em Nampula
As autoridades municipais da Cidade de Nampula anunciaram a disponibilidade de cerca de 
quinze milhões de meticais para até Dezembro próximo iniciar  a construção da Lixeira 
Municipal.
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Mais de 25 milhões de meticais fora do 

sistema de Segurança Social no País
- Helena Taipo anuncia cobrança coerciva às empresas devedoras 
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em Nampula.

Ela, disse que a  satisfação não 

deve parar pela construção de 

novos edifícios, mas sim, na mel-

horia  cada vez mais da prestação 

de serviços, tendo em vista as-

segurar a manutenção e melhoria 

da qualidade de vida dos trabal-

hadores.

Paralelamente a isso, segundo 

a ministra do trabalho, impõe-se o 

incremento de acções inspectivas 

junto de empresas devedoras de 

contribuições, como forma de as-

segurar a garantia dos direitos dos 

trabalhadores e das suas famílias, 

no presente e no futuro. 

Helena Taipo disse que, a título 

de exemplo, com o apoio da Pro-

curadoria-Geral da República, o 

INSS está a recuperar as dívida por 

via coerciva, mas não especificou 

os montantes.

O Presidente do Conselho de 

Administração do INSS, Francisco 

Mazoio disse ao "Nova Era" que 

neste momento, cerca de 25 

milhões de meticais, encontram-se  

nas mãos de muitas empresas 

devedoras de contribuições, mas 

não avançou os nomes.

Estas empresas, ao que sabe-

mos, estão a descontar aos seus 

trabalhadores e valores não canali-

zados ao Instituto de Segurança 

Social.

O Pagamento de Segurança 

Social é obrigatório pelos trabal-

hadores e visa garantir a subsis-

tência dos mesmos nas situações 

de falta ou diminuição de capa-

cidade para o trabalho, bem como 

garantir a subsistência dos familia-

res, por morte do trabalhador ou 

pensionista.

 Os serviços regem-se  pelos 

princípios de solidariedade. Os 

trabalhadores saudáveis con-

tribuem para ajudar aqueles que 

não gozam de boa saúde, os jovens 

apoiam os idosos, ou seja, é um 

Sistema que foi criado para pro-

mover o equilíbrio das diferenças 

sociais, prevalecentes entre os 

trabalhadores no activo e aqueles 

que por várias razões não fazem 

parte do universo daqueles que pro-

duzem riqueza. 

 Actualmente o governo mo-

çambicano através do INSS está a 

potenciar a inscrição de maior nú-

mero de trabalhadores, e já se ultra-

passou a fasquia um milhão de 

beneficiários em todo o País.

Refira-se que o projecto de 

edificação do edifício ora inau-

gurado, enquadra-se nos esforços 

do Governo de Moçambique vi-

sando a melhoria de condições de 

trabalho dos funcionários, de forma 

a prestarem melhor serviço ao ci-

dadão utente, neste caso aos be-

neficiários e aos contribuintes do 

sistema, bem como a sociedade em 

geral, sobretudo, no momento 

sócio-económico e laboral em que o 

país se encontra, mais exigente e 

competitivo.

“Acreditamos nós que a política 

do Governo visando a criação de 

melhores condições de trabalho e a 

expansão do sistema para mais 

zonas do país está a resultar.”, 

disse a ministra para depois ex-

plicar que o INSS na Província de 

Nampula precisa de chegar a mais 

regiões e abranger o maior número 

de trabalhadores.

Importa informar que para além 

da cidade capital provincial, o INSS 

conta hoje com três Direcções Dis-

tritais, algumas delas com funções 

regionais a nível da Província, como 

são os casos de Nacala-Porto, An-

goche e Monapo. Também conta 

com representações distritais em 

Malema, Ribáuè, Moma , Eráti e 

Mogincual.

A Província conta, actualmente, 

com 3.810 contribuintes, 78.072 

beneficiários e 2.471 pensionistas.  

O INSS vem nos últimos  meses 

edificando infra-estruturas para o 

funcionamento das suas dele-

gações quer ao nível provincial quer 

distrital.

Nesta ordem de ideias, o distrito 

da Manhiça, Província de Maputo, 

cuja delegação funcionava  em ins-

talações arrendadas, inaugurou re-

centemente as suas novas insta-

lações, construídas de raiz.

O Presidente da República ina-

ugurou este mês durante a Presi-

dência Aberta e Inclusiva duas 

instalações, uma em Quelimane e a 

outra em Tete, também construídas 

de raiz para Delegações Provinciais 

do INSS. 

Brevemente, anunciou a minis-

tra que acções idênticas estão para 

acontecer em Vilanculos, Província 

de Inhambane e Cuamba na provín-

cia do Niassa. Faizal Ibramugy

scon
 A OÇÃ  M ER CO OF MNI U NE ID CAE ÇDA ÃODE , I LC DO AS

 
VENHA IMPRIMIR A SUA CAMISETE CONNOSCO

E-mail: siconpl@gmail.com 

Cel: 82 5515365

Mais de 25 milhões de meticais fora do 
sistema de Segurança Social no País
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urante os seis meses do 

ano em curso, a província Ddo Niassa registou uma 

produção global de 11,9 milhões 

de meticais contra os 11,1 mil-

hões de meticais registados em 

igual período de 2012. 

Este número, representa um 

crescimento na ordem de 7,1%  e 

um cumprimento do plano anual da 

província em 90,4%, uma vez que 

até Dezembro, o governo do Niassa 

pretende produzir pelo menos 13,2 

milhões de meticais.

Estes dados constam do rela-

tório balanço do primeiro semestre 

do plano económico-social do 

Niassa apresentado pela Direcção 

Provincial do Plano e Finanças à 

décima sessão ordinária do go-

verno provincial reunido na última 

terça-feira.

O porta-voz da sessão Graciano 

Artur, avançou que os sectores da 

agricultura e pescas foram os que 

deram mais contributo ao cres-

cimento sócio-económico provin-

cial. 

A fontes assegurou que este 

crescimento deve-se também em 

grande parte das demais parcerias 

públicas e privadas existentes na 

província, tendo particularizado o 

Programa PROSAVANA e o Pro-

jecto Agrícola Matama.

A pesca pouco se faz sentir na 

província do Niassa. Entretanto, o 

porta-voz daquela sessão disse que 

a contribuição do sector de pescas 

na economia do Niassa está com a 

existência da matéria-prima e das 

novas tecnologias introduzidas pelo 

governo, "são os nossos campos 

piscícolas em que estão a produzir, 

mesmo nas zonas onde não temos 

água corrente, lagos e rios, mas 

temos lá campos piscícolas a 

produzir algum peixe para o 

consumo da população". Manuel 

David

lgumas organizações na-

cionais que intervêm nas Adiferentes áreas de desen-

volvimento na província de Nam-

pula, são de opinião de que para 

minimizar a problemática  de fal-

ta de sanitários públicos na cida-

de de Nampula é necessário que  

se use parcerias público-privada, 

incentivando uma gestão dele-

gada.

Segundo soube o "Nova Era" de 

fontes ligadas ao Conselho Muni-

cipal de Nampula, a cidade conta 

com um total de 12 sanitários pú-

blicos inoperacionais, maior parte 

dos quais localizados nos mer-

cados e jardins da zona de cimento 

da cidade.

Depois da sua construção e 

apetrechamento com o material 

sanitário, os mesmos foram dis-

ponibilizados ao publico com a ges-

tão municipal. Sendo que o seu uso 

não dourou.

O delegado Provincial da As-

sociação Moçambicana para o 

Desenvolvimento da Democracia, 

AMODE em Nampula, Arlindo Muri-

riua disse que a falta de educação 

comunitária por parte das insti-

tuições municipais depois da con-

cepção de sanitários públicos e a 

falta de aplicação da postura muni-

cipal, estarão na origem para o 

curto tempo de vida dos sanitários 

em Nampula.

Segundo Muririua é necessário  

que o Conselho Municipal da Ci-

dade de Nampula, forme equipas 

de educação comunitária, cuja 

tarefa principal seria, “educar os 

munícipes sobre as boas maneiras 

de como usar um sanitários público, 

de formas a manter uma boa 

higiene”. 

Este trabalho, na opinião de 

Muririua, seria acompanhado pela 

aplicação da postura municipal, no 

sentido de que aqueles que vio-

larem as regras, sejam lhes pas-

sadas multas, como forma de 

desencorajar praticas de mau uso 

dos sanitários públicos da cidade de 

Nampula.”

“Quantas pessoas já ouviu dizer 

que pagaram multas porque usa-

ram mal casa-de-banho construida 

pelo Município de Nampula? E 

quantos ainda foram multadas por 

mijar numa acácia por exemplo?”, 

questionou a fonte para quem a 

educação comunitária, aplicação 

da postura municipal e a gestão de-

legada dos sanitários públicos facili-

tariam um ambiente saudável em 

Nampula.

Nos dias de hoje, é visível em 

plena cidade acácias a perder o seu 

valor vegetativo, edifícios de valor 

económico a degradarem-se como 

resultado da prática de neces-

sidades biológicas.

O director  do Meio Ambiente, 

Nos primeiros seis meses de 2013

Niassa cresce sete por cento na Economia

Para maior higiene em Nampula

Organizações exigem a gestão delegada dos sanitários públicos

Tabela de preços de assinaturas 

Singular no estrangeiro

Instituições 

ONGs Nacionais

ONGs Internacionais 

Singular  
 Mensal Anual

400,00MT 3.000,00MT

500,00MT

700,00MT

700,00MT

800,00MT

3.500,00MT

5.000,00MT

6.000,00MT

5.000,00MT

Cont.Pág.4
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EDITORIAL

Água e Energia no Conselho Muni-

cipal de Nampula, Caetano Amade 

Miguel, disse que o pelouro que 

dirige realiza semanalmente cam-

panhas de educação pública sobre 

a necessidade de se preservar o 

bem público, o que incluem sani-

tários públicos.

Sobre esta situação, a fonte 

anunciou um programa que dentro 

dos próximos dias vai priorizar o 

processo de reabilitação dos 

sanitários públicos inoperacionais 

na cidade de Nampula. Por outro 

lado, segundo o director, o 

Conselho Municipal de Nampula 

lançou um concurso no sentido de 

seleccionar 10 gestores para igual 

número de sanitários públicos que 

dentro dos próximos dias vão se 

encarregar na gestão diária dos 

mesmos. Faizal Ibramugy

Cidade de Nampula, ontem e hoje

Organizações exigem a gestão delegada dos sanitários públicos

 Cidade de Nampula come-

morou ontem 57 anos Aapôs a sua elevação à 

categoria de Cidade, uma ceri-

mónia comemorada com muito 

entusiasmo por milhares e mil-

hares de cidadãos residentes na 

chamada capital Económica do 

Norte.

Informações chagadas um po-

uco por todo país indicam que as 

províncias e distritos moçam-

bicanos, em grupos comemoraram 

esta data. Há outros ainda que vão 

comemorar noutras ocasiões.

São 57 anos vividos com muitos 

sacrifícios consentidos pelos filhos 

mais queridos dos Nampulenses, e 

não só.

Os 57 anos ontem assinalados 

tiveram etapas difíceis, desde a fal-

ta de luz, água, sanitários públicos, 

plano de urbanização, escolas de 

nível superior, universidades, entre 

outros, que não cabem neste pe-

queno espaço de papel.

Hoje, muitas destas coisas já 

foram ultrapassadas. A cidade está 

a crescer duma forma assustadora. 

Como não deixaria de ser, e como 

corolário disso, a criminalidade, 

superlotação, aqui entenda-se, de 

nacionais e estrangeiros, sobre-

tudo, africanos também aumen-

taram duma forma significativa.

Há um desenvolvimento rápido 

comprado as outras cidades 

moçambicanas, um desenvol-

vimento que não pára de crescer, 

por ainda haver espaço para isso.

Para além do que dissemos, o 

que preocupa aos Nampulenses 

neste momento são os montes de 

lixo que partilham o mesmo espaço 

com o cidadão comum, a corrupção 

galopante nalgumas instituições de 

Estado, a impunidade com  que se 

deparam no dia-a-dia os mais ricos, 

diga-se, em abono da verdade 

fazem e desfazem a seu-bel-prazer.

Fora disso não há sombras para 

dúvidas que removendo estas 

barreiras a Cidade de Nampula 

pode ser um um Paraíso na Terra. 

NE

Nome

Morada

Telefone E-mail

Desejo receber comodamente no

endereço electronico assinalado

o Nova Era- electrónico

por 1 ano

RECORTE, E ENVIE PARA:

E-mail: novaera.mz@gmail.com

ou contacte os nossos serviços comerciais

através do Telfax: +258 26214413 

Faça depósito na nossa conta bancária mzn 3014661191009 no Standard Bank à ordem da

Sociedade de Informação e Comunicação de Nampula, Lda

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3.000,00 Mt (Três mil meticais) singular  

5.000,00 Mt ( Cinco mil meticais) Instituição e ONG nacional

6.000,00 Mt (Seis mil meticais) ONG Internacional

Assinatura

CUPÃO DE ASSINATURA
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 Assembleia da Re-

pública (Parlamento) vai Adabater na sessão de 

Outubro a  Proposta de lei de 

sindicalização na Função Pú-

blica, instrumento  que estabele-

ce o regime jurídico para o exercí-

cio da liberdade sindical neste 

sector de actividade.

Este entendimento saiu duma 

reunião havida em Julho transacto 

entre a Organização dos Trabal-

hadores de Moçambique-Central 

Sindical e a Presidente da Assem-

bleia da República , Verónica 

Macamo.

A proposta em alusão foi apro-

vada durante a 13ª sessão ordinária 

do Conselho de Ministros, que teve 

lugar em Abril do presente ano em 

Maputo e presumia-se que a mes-

ma fosse debatida na sessão 

extraordinária de Agosto corrente, 

facto que não chegou a se efectivar. 

Pois no aspecto tocante ao seu âm-

bito, não estava a colher aprovação 

da Comissão de Administração 

Pública, Poder Local e Comu-

nicação Social, que alerta sobre o 

risco da mesma poder violar outros 

direitos dos cidadãos consagrados 

pela Constituição da República.

O Secretário-Geral do SINAFP, 

Elizário Maússe, confirmou  que o 

Governo depositara na  AR  a pro-

posta de lei da sindicalização da 

Função Pública, mas que depois de 

analisada pela comissão da As-

sembleia da Republica, constatou-

se que existem na mesma lei, 

aspectos que entram em choque 

com a lei mãe (Constituição da Re-

pública) e que era preciso encontrar 

formas de eliminar essas incon-

stitucionalidades sem forçar o pro-

ponente a acatar a visão do 

Parlamento.

“A PAR informou-nos que o 

Governo e o Parlamento vem 

mantendo encontros no sentido de 

procurar caminhos para a elimi-

nação das inconstitucionalidades 

constantes da lei de sindicalização 

da Função Pública e assegurou-nos 

que a mesma será discutida na 

sessão de Outubro, pois não 

haveria espaço na sessão extraor-

dinária de Agosto, pois era reser-

vada ao debate e aprovação do 

orçamento rectificativo para o ano 

de 2013, estatuto do médico, Leis 

do Conselho Superior da Magis-

tratura Judicial, Lei Orgânica da 

Jurisdição Administrativa e pro-

posta de Lei do Estatuto do 

Prestador do Serviço Cívico de 

Moçambique”, asseverou Maússe, 

citado num Comunicado de Impren-

sa da OTM-CS

Maússe aclarou ainda que 

neste momento a lei não se 

encontra no parlamento, mas sim 

com o Governo para a harmo-

nização dos aspectos que são 

objecto de discórdia.

Por seu turno, o Secretário 

Geral da OTM-CS, Alexandre Mun-

guambe, disse que era do interesse 

dos Sindicatos que se aprove a lei 

na Sessão de Outubro, nem que 

seja nos termos em que se en-

contra, restrita ou não, pois a 

mesma mexe com um maior se-

gmento da populacional.

A sindicalização na Função 

Pública em Moçambique poderá 

não abranger todos os funcionários 

e agentes que trabalham nesse 

sector de actividade, caso não seja 

alterada a proposta de lei sobre 

essa matéria submetida a As-

sembleia da República pelo gover-

no. 

A proposta de lei de sindi-

calização na Função Pública,  já 

nas mãos do Governo, não abrange 

ainda os funcionários com nomea-

ção provisória; aposentados, ex-

pulsos ou demitidos; em gozo de 

licença ilimitada e registada; bem 

como os agentes com contrato por 

tempo determinado.

Igualmente, o artigo três da 

mesma proposta lei indica que não 

são abrangidos pela sindicalização 

os funcionários que ocupem cargos 

de direcção, chefia e de confiança; 

aqueles com funções e carreira 

diplomática e de inspecção; bem 

como os dirigentes superiores do 

Estado e entidades nomeadas pelo 

Presidente da República

A proposta de lei de sindi-

calização da Função Pública funda-

menta-se no artigo 86 da Cons-

tituição da República, que consagra 

a liberdade sindical, e no artigo 76 

do Estatuto Geral dos Funcionários 

e Agentes do Estado . NE e OTM-

CS

Proposta de lei de sindicalização na função pública 

AR agenda debate para sessão de Outubro 

E Rádio

ncontr
Emissora Católica de Nampula      FM 101.9 MHz

RádioRádio

C. P. 366 Nampula (Moçambique)
Tel: 26-216161 / Fax: 26-215878
E-mail: radioencontro@teledata.mz
            radioencontro@gmail.com

Na cidade de Nampula e arredores,

sintonize a Rádio Encontro na Frequência de 101.9 FM

Uma Voz Comunitária para Evangelização

Pub
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compõe uma lixeira, mas não há 

ainda perspectiva de onde o mesmo 

virá”, disse o edil.

Falando à jornalistas depois 

da habitual cerimónia de deposição 

de coroa de flores no monumento 

dos Heróis Moçambicanos, em 

Nampula, alusivo ao dia da Cidade 

que se assinalou ontem Castro Na-

muaca, lamentou a falta de cola-

boração dos munícipes de Nampula 

na limpeza da cidade. 

A fonte disse que nos últimos 

dois anos, as autoridades muni-

cipais gastaram pouco mais de 50 

milhões de meticais com a aqui-

sição de material de limpeza, entre 

os quais, pá carregadoras, conten-

tores, camiões porta conten-tores e 

outros que não encontram a devida 

valorização por parte do cidadão.

A fonte disse ser urgente que 

os munícipes dêem resposta e 

mudem de atitude, porque como 

disse “ os munícipes têm um papel 

importante no processo de recolha 

de lixo”, nomeadamente, com o 

tratamento primário do lixo, no local 

de residência.

Num outro desenvolvimento, o 

Presidente do Conselho Municipal 

de Nampula, considerou que a 

cidade está nos últimos anos, a 

observar uma velocidade apre-

ciável em termos de desenvol-

vimento em todas as áreas.

Nos últimos cinco anos, a 

edilidade financiou às comunidades 

através do Programa de Redução 

da Pobreza Urbana (PERPU), em 

pouco mais de quarenta três mil-

hões de meticais, que resultaram 

até aqui na criação de 1500 mil 

novos postos de trabalhos, um po-

uco por todos os bairros da urbe.

Outros factores de cresci-

mento da cidade de Nampula, se-

gundo Namuaca é a construção e 

reabilitação de vias de acesso, 

infra-estruturas públicas, como são 

os casos da reconstrução do Sis-

tema de Abastecimento de Água na 

fase conclusiva e unidades sani-

tárias. Faizal Ibramugy 

unícipes da cidade de 

Nampula, a terceira mai-Mor do nosso país, cons-

tataram que apesar de esta estar 

nos últimos anos a mudar para o 

melhor, ainda prevalecem gra-

ndes problemas em quase todas 

as áreas, sendo as mais criticas, 

as de estradas, construções de-

sordenadas, entre outros.

Os munícipes que falaram ao 

"Nova Era", por ocasião da 

passagem de mais um aniversário 

de ascensão à categoria de Cidade, 

apontaram ainda, a falta de 

sanitários públicos, como um outro 

problema que preocupa sobre-

maneira, uma vez que em casos de 

necessidades biológicas são obri-

gados a mijar sobre as árvores.

Mateus Mulipa, um dos muní-

cipes abordados pela nossa equipe 

de Reportagem, disse que apesar 

de nos últimos tempos se estar a 

verificar mudanças ao nível da ci-

dade, ainda os dirigentes muni-

cipais não devem  relaxar  e sobre-

tudo sentirem-se realizados, visto 

que segundo suas palavras "temos 

muitos problemas que nós como 

munícipes gostaríamos um dia de 

ver resolvidos".

O nosso entrevistado, apontou 

por exemplo a falta de jardins e 

sobretudo locais de lazer, 

comercio informal praticado em 

lugares im-próprios como são os 

casos das ruas e avenidas, e até 

em frente do edifício onde 

funciona o Conselho Municipal, 

num olhar pávido da po-lícia de 

fiscalização.

Arcebispo de Nampula, vê 
o desenvolvimento, mas 
exige mais trabalho

Entretanto o "Nova Era", ouviu 

Dom Tome Makweliha, arcebispo 

de Nampula que corrobora com 

outros cidadãos ao afirmar que a ci-

dade está em franco desen-

volvimento, mas desordenada.

Ainda nas comemorações dos 57 

anos da Cidade de Nampula Dom 

Makweliha aproveitou a ocasião 

para lançar recados aos políticos 

para a necessidade de manutenção 

da paz e da unidade nacional para o 

bem estar da sociedade moça-

mbicana.

O chefe da igreja católica em 

Nampula  criticou ao Conselho 

Municipal por estar a autorizar a 

construção de casas em locais im-

próprios.

A Frelimo, na voz do primeiro 

secretário do comité da cidade, 

Francisco Ampuaia, aplaudiu o 

desenvolvimento da cidade de 

Nampula nestes cinco anos ao 

afirmar que muitas acções do 

manifesto eleitoral foram cum-

pridas.

A porta-voz do MDM, em Nam-

pula, Irene Marovissa, disse que  a 

cidade está desfigurada e apela a 

quem de direito para parar-se com a 

venda de infra-estruturas. Arisa 

Barrote/SitoiLutxeque

Inicia a construção da esperada lixeira Municipal em Nampula

Os 57 Aniversário da cidade de Nampula

Munícipes saúdam o esforço da edilidade, mas apresentam inúmeros problemas
- Os políticos divergem quanto ao desenvolvimento da cidade

Leia e divulgue
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