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(Maputo)  Milhares de
t r a b a l h a d o r e s
m o ç a m b i c a n o s
representando várias
empresas públicas e
privadas, marcharam um
pouco por todo o País no
último domingo(1º de
Maio), exigindo salários
justos, Justiça laboral,
Melhores condições de
trabalho e a Estabilidade
efectiva em
Moçambique.

Na ocasião no desfile
que decorreu na Cidade
do Maputo, o
Secretário-Geral da
OTM-CS, Alexandre
Munguambe disse que
“o custo de vida continua
insustentável para a
maioria dos

trabalhadores”.
Segungo Alexandre

Munguambe, “a justiça no trabalho
continua a preocupar os
trabalhadores, porque, por um
lado, assistimos à escalada do
trabalho precário, violação da
legislação laboral, rescisão de
contratos de trabalho sem justa
causa e não observância das
regras de higiene, saúde e
segurança no trabalho, e, por
outro, os tribunais de trabalho
continuam a não ter uma
implantação efectiva no país”.

Sobre as negociações e
publicação dos resultados do
reajuste dos salários mínimos por
sectores de actividade,
Munguambe referiu o seguine: “os
resultados alcançados foram os
possíveis, dentro da conjuntura e
das dificuldades que a economia

e o país atravessam
reconhecendo que continuam
aquém das expectativas dos
trabalhadores”.

Contudo, de acordo Alexandre
Munguambe “os sindicatos e os
comités sindicais vão continuar a
negociar outros níveis salariais
superiores aos mínimos
nacionais aprovados e outras
condições de trabalho ao nível
das empresas, tendo em conta o
desempenho económico e
financeiro de cada unidade de
produção”.

DÍVIDA EXTERNADÍVIDA EXTERNADÍVIDA EXTERNADÍVIDA EXTERNADÍVIDA EXTERNA
Moçambique vive um

problema relacionado com a
dívida externa e o boss da OTM-
CS diz que “nós, trabalhadores
moçambicanos, não queremos

OTM-CS:OTM-CS:OTM-CS:OTM-CS:OTM-CS: “O custo de vida
continua insustentável para a maioria

dos trabalhadores moçambicanos”

continuana pag. 12
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(Maputo) A ministra do
Trabalho, Emprego e Segurança
Social(MITESS), Vitória Dias
Diogo, recebeu um grupo de
trabalhadores moçambicanos nas
minas da República da África do
Sul (RAS), na amanhã do último
Domingo(1º de Maio de 2016),
que veio a Maputo para participar
das comemorações do 1º de
Maio, Dia Internacional do
Trabalhador.

O encontro, de sensivelmente
meia hora, e que aconteceu a
pedido deste grupo de
moçambicanos na diáspora,
servirá para proceder à entrega
oficial, através da titular da pasta

Trabalhadores mineiros recebidos
pela ministra Vitória Diogo

do Trabalho, Emprego e
Segurança Social, de uma carta
de agradecimento ao Chefe do
Estado, Filipe Jacinto Nyusi,
pelo esforço que tem sido
empreendido pelo Governo de
Moçambique na busca de
soluções dos problemas que
afectam esta camada social.

Uma das satisfações dos
mineiros relaciona-se com a
recente medida anunciada pelo
Governo, após concertação com
a contraparte sul-africana, do
início do pagamento diferido em
Rands, a moeda sul-africana,
aqui no território moçambicano,
a partir de Julho próximo,

processo visto pelos beneficiários
como sendo uma grande vitória,
após muitos anos de luta por esse
direito, alegadamente porque
recebendo em Meticais, a nossa
moeda nacional, os mesmos
saiam prejudicados, em muitas
ocasiões, em caso de oscilação
cambial, para além de outros
projectos, como é o caso dos de
reinserção social de ex-mineiros
moçambicanos que trabalharam
na África do Sul, bem como de
viúvas e crianças órfãos das
comunidades de mineiros.

(redacção)

O Governo da República de Moçambique partilhou
a situação económica do País, com ênfase para a
dívida pública, particularmente a externa, bem como
as acções que se propõe a tomar  para inverter a ac-
tual situação.

Na sua comunicação, o Governo mencionou o
problema estrutural e crónico de o País gastar mais
do que produz internamente, aliado à queda
acentuada dos preços dos principais produtos de
exportação, redução do investimento directo
estrangeiro e da ajuda externa como consequência

CORRESPONDÊNCIA

PRONUNCIAMENTO DA CTA SOBREPRONUNCIAMENTO DA CTA SOBREPRONUNCIAMENTO DA CTA SOBREPRONUNCIAMENTO DA CTA SOBREPRONUNCIAMENTO DA CTA SOBRE
A DÍVIDA PÚBLICA:A DÍVIDA PÚBLICA:A DÍVIDA PÚBLICA:A DÍVIDA PÚBLICA:A DÍVIDA PÚBLICA:

"É contra-natura que o Estado assuma compromissos de pagamento de juros comerciais para a
dívida de privados contraída no mercado internacional"

de causas conjunturais a nível internacional e,
finalmente, as secas e cheias aliadas à tensão
político-militar.

Segundo o Governo, o valor da dívida pública é
USD 11,64 mil milhões, sendo 85% deste valor
correspondente à dívida pública externa.

Perante este esclarecimento sobre o
endividamento público, a CTA, como representante
formal do Sector Privado, tem a dizer o seguinte:

A CTA tem vindo a acompanhar o desenrolar da
problemática da dívida pública do País, em particu-
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lar a dívida externa que colocou a já difícil situação
económica do país a níveis bastante críticos.

A CTA congratula o Governo pela informação
prestada à Nação. No entanto, lamenta o facto de a
mesma ser tardia e não incluir detalhes que
permitiriam uma melhor compreensão sobre assunto.

A CTA lamenta o facto de o Governo, que defende
a abertura ao diálogo entre moçambicanos, se tenha
pautado por uma postura que privilegiou resposta aos
questionamentos e exigências dos parceiros de
cooperação, em particular o FMI e o Banco Mundial.
Ainda assim, a CTA apela ao Governo que mantenha
a sua postura de discutir os nossos problemas,
primeiro, entre moçambicanos e pela via do diálogo.

A CTA manifesta a sua profunda preocupação
pela alteração de grande parte da estrutura da
dívida para não concessional, ultrapassando os 3 mil
milhões de dólares americanos e pelo facto de num
pais que ainda tem grande parte do seu orçamento
de Estado suportado por doadores é contra-natura
que o mesmo Estado assuma compromissos de
pagamento de juros comerciais para a dívida de
privados contraída no mercado internacional.

A nossa profunda preocupação vai ainda para os
dados divulgados, que indicam que o stock da dívida
pública externa é três vezes superior às
exportações anuais, quando comparado a dados de
2015, incluindo nesta comparação as exportações
provenientes dos grandes projectos.

Esta situação de gestão pouco criteriosa de
recursos financeiros nacionais por parte do Governo
está a afectar, estruturalmente, o serviço da dívida
externa, conduzindo à insustentabilidade da dívida
pública e, obviamente, com risco eminente de
exacerbar a crise cambial.

Manifestamos a nosso profunda preocupação pelo
facto de que, ao analisarmos a aplicação do volume
de endividamento contratado recentemente, o
mesmo não tem impacto nas áreas prioritárias
apontadas pelo Governo no seu plano quinquenal já
concertado com os parceiros.

A CTA reconhece o contributo válido dos nossos
parceiros de cooperação que têm ajudado o País na
formulação de políticas, suprimento do déficit
orçamental em sectores chave  como agricultura,
saúde, educação, água e saneamento, e

desenvolvimento de infraestruturas e apela à
manutenção deste suporte que sem dúvida tem
impacto no ambiente de negócios.

A CTA mantém a sua convicção que o Povo
moçambicano continuará a merecer a consideração,
atenção e confiança dos nossos parceiros de
cooperação. Neste sentido, apelamos ao Governo a
engajar-se na normalização das relações com todos
os parceiros, demonstrando que Moçambique é e
continuará a ser um País credível.

A CTA recomenda que não se espere pelas
indicações dos parceiros, mas que, com antecedência,
se desenhe um plano concreto rumo à
sustentabilidade da dívida e estabilização da
despesa. Este plano deve mostrar como o papel das
instituições será reforçado e como situações de
endividamento descontrolado poderão ser evitadas
e geridas no futuro.

O reforço da credibilidade de Moçambique a nível
dos parceiros de cooperação deve incluir esforços
para demonstrar que [UTF-8?]â€œsomos capazes
de resolver os nossos [UTF-8?]problemasâ€€,
incluindo a resolução da tensão político-militar que
ameaça qualquer actividade, em particular a
produtiva e o ambiente de negócios.

Finalmente, é notório o foco na dívida pública
externa, porém a CTA alerta para maior atenção
sobre a dívida pública interna que, também, tem
crescido a um ritmo acelerado, com todos os efeitos
negativos que pode ter na economia e nas gerações
vindouras.

Em relação à produção e produtividade:
A CTA concorda com o Governo que o essencial,

neste momento, é a concentração total na produção.
A questão é como fazer esta produção aumentar e
de quem a responsabilidade de liderar esta ruptura
de paradigma desenhando e implementando acções
concretas? Recomendamos que o Governo lidere esta
acção com um alinhamento estreito com o sector
privado.

O período recente do rápido crescimento da
nossa economia foi acompanhado por uma rápida
expansão do crédito à economia. Infelizmente, este
crédito não priorizou os sectores produtivos. Se em
2000, o crédito concedido à base produtiva,
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TERMÓMETROTERMÓMETROTERMÓMETROTERMÓMETROTERMÓMETRO
Caros automobilistas: Evite aci-
dentes de viação! 8 de Março, Dia
Internacional da Mulher.  7 de
Abri l, Dia da Mulher
Moçambicana. 1º de Maio, Dia
Internacional do Trabalhador. 1º
de Junho, Dia da Criança. 25 de
Junho , Dia da Independência
Nacional.  7 de Setembro, Dia
da Vitõria e dos Acordos de
Lusaka. 25 de Setembro, Dia das
forças Armadas de Libertação de

Hoje ,céu nublado a
limpo.Temp: Máx.32
M i n . 2 2 . A m a n h ã , c é u
completamente limpo.
Tem:Máx. 31 Min.22.Quinta-
feira,céu completa-
mente.Temp:Máx.32Min
23 .S e x t a - f e i r a , c é u
nublado, .Temp.:Máx. 28
Min. 20. Fonte:http://
weather.-edition.cnn.com

                         Coroa/D                                6.87
                         Coroa/N                                8.66
                         Coroa/S                                8.63
                          Euro                                      0.92
                          Iene                                   113.74

         Libra/GB                     0.69
                     Rand                                   16.16

                         Real                                      3.95

Moçambique(FADM). 04 de
Outubro , Dia da Paz e
Reconciliação Nacional. 12 de
Outubro, Dia do Professor
Moçambicano. 19 de Outubro.
Aniversário da Morte de
Samora Machel. 10 de
Novembro , Aniversário da
Cidade de Maputo.1º de
Dezembro, Dia Mundial da
Luta Contra HIV/SIDA. 25 de
Dezembro, Natal e Dia da
Família Moçambicana.

( f o n t e : h t t p : / /
m o n e y . c n n . c o m / d a t a /
world_markets/americas/)

Lembramos aos nossos estimados assinantes e anunciantes, que
já estão abertas novas assinaturas para 2016. Os pagamentos são
efectuados em cheque. Para informações adicionais, contactar o
Gerente da empresa, Senhor Zacarias do Couto: celulares +258 82
83 69 710/+258 84 810 66 56 ou +258 82  97 76 533/ +258 84  01
52 631/3 e/ou por E-Mail: vertical @ tropical.co.mz e mesmo
directamente nos nossos escritórios, sitos na Avenida Sebastião
Marcos Mabote, Q. 12, R. 10, Maputo- Moçambique. O Editor

RENORENORENORENORENOVVVVVAÇÕES E NOAÇÕES E NOAÇÕES E NOAÇÕES E NOAÇÕES E NOVVVVVAS AS AS AS AS ASSINASSINASSINASSINASSINAAAAATURAS 2016TURAS 2016TURAS 2016TURAS 2016TURAS 2016

nomeadamente à agricultura e à indústria ascendia
a cerca de 50% do total do crédito concedido à
economia, em 2015 para estes sectores representou,
apenas, 15%, aproximadamente.

De facto, a forte expansão do crédito financiou
o consumo e com isso as importações, em detrimento
da base produtiva, porque face às políticas
promovidas pelo Governo é mais fácil e mais rentável
agir empresarialmente na área de comércio externo
(mais concretamente no sector de importação de
bens de consumo) do que no sector produtivo. Assim,
o País é obrigado a tomar medidas de reajustamento,
com destaque para a política monetária.

A nível da produção, as calamidades naturais que
abalaram o País podem agravar a situação actual de
necessidade de importações. Esforços conjugados
com o Sector Produtivo na alocação de recursos,
acesso a sementes resistentes à seca e água podem
minimizar os efeitos, tendo em conta que se
aproxima a 2ª campanha agrícola. Por isso, a
concentração total e concertação de acções deve
ser no sentido de maximizar a produção na 2ª
campanha agrícola.

Para o Sector Privado produzir, precisa de
recursos financeiros e estes estão cada vez mais
escassos e caros no mercado.

"Prime Lending Rate" (taxa de Juro de referência
da Banca Comercial) média é actualmente, 17,03%.

Quando comparado com 14,75% no período homólogo
de 2016, segundo o Banco de Moçambique, significa
o encarecimento do dinheiro e, por via disso, menos
crédito à produção ou uma maior incapacidade no
cumprimento das actuais obrigações pelo mercado.

O Governo está a implementar uma política
monetarista, restritiva, que tem como base a
necessidade de absorver a liquidez do mercado para
controlar a desvalorização e a inflação.

Porém, o saldo do Crédito Líquido ao Governo
cresceu de 23,3 mil milhões de Meticais em
Dezembro de 2015 para 29,4 mil milhões de Meticais
em Fevereiro de 2016, representando um
crescimento acentuado de 26,2%. Em contrapartida,
o crédito ao Sector Privado no mesmo período
reduziu em 0,2%. Este quadro não incentiva a
produção; ao contrário, desvia a liquidez do Sector
Privado para o Estado o que poderá provocar um
efeito expulsão do investimento privado. A CTA
manifesta a sua
mais profunda
preocupação pelo
resultado das
e s t r a t é g i a s
implementadas
pelo Governo e
reitera o facto
continua. pag,10
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Francisco Rodolfo

É Segunda-feira de manhã! Fomos ao Polana Shop-
ping (Centre) e os jornais já estavam na rua.

O matutino "Notícias", esse velho, fundado pelo
Capitão Manuel Simões Vaz, no distante ano de 1926,
mais precisamente a 15 de Abril, fez agora90 anos.
E por isso a comemorou com pomba e circunstância,
o que é de louvar o Conselho de Administração pela
gala, na qual foram distinguidos trabalhadores mais
dedicados e contou com um "convidado especial":
Filipe Jacinto NYUSI, Presidente da República de
Moçambque.

O ardina dá-me o "Público" e o "Dossiers & Factos"
que semana a semana nos traz as notícias, neste
mundo de comunicação, muitas vezes dominado pelo
"terrorismo informativo", na maior parte dos casos
em que se publica nome de pessoas e instituições sem
usar-se a regra deontológica: "o princípio de
contradição" das fontes.

Para isso foi dado um passo deveras importante
já que o CSCS (Conselho Superior de Comunicação
Social), do Dr. Tomás Vieira Mário (VIMARÓ) está
completo para actuar.

Num país democrático, a media tem um papel
importante para o desenvolvimento, não só sócio-
político e económico, mas também contribui para o
melhor funcionamento do Judicial.

É por isso que os Órgãos de Comunicação Social
estão no mundo da actualidade como, o primeiro
poder, em vez do quarto. Nalguns casos: o Poder
Legislativo, Executivo e Judicial, vai a reboque do
"Poder da Informação".

Este longo intróito vem a propósito do que
constatamos na última Segunda-feira. Eram cerca
das 12 horas e ali, na Rua Mateus Sansão Muthemba
estava, na Polana Cimento "A", um caimão com
escritas chinesas, Hay Thay Restaurant a esvaziar

QUEM FISCALIZA EMPRESAS DO RAMO EM MAPUTO?
Empresa de Fossas com trabalhadores a operar sem máscaras de protecção…

Caso detectado junto Inter Thay Restaurant na Polana.
as fossas.

A rua estava semi-desbloqueada, com fumo de um
lado para outro, mas curiosamente os trabalhadores
executavam o seu trabalho sem nenhuma máscara de
protecção.

Um vizinho questionava:
- "Veja para aquela pouca vergonha?..."
- Qual o problema?... - antes de nós repararmos.
- "Este cheiro que chega aqui, os trabalhadores

inalam sem que os donos da empresa se dignem
comprar máscaras de protecção"…

Fomos ao local: é inadmissível que as entidades
competentes, o Ministério de Trabalho, Formação e
Segurança Social, no caso vertente a sua Direcção
de Trabalho, Formação e Segurança Social, para não
citarmos a Direcção de Saúde da Cidade, que no
âmbito da Medicina Preventiva deveria, em nosso
modesto entender, actuar junto a essas empresas
de Fossas, que não respeitam o uso de máscaras de
protesto.

Curiosamente, isso ocorre na véspera do 1º de
Maio, "Dia Internacional do Trabalhador", para
recordar que a Empresa de Fossas visada, deveria
ter um Comité Sindical que poderia servir de pressão
para que o patronado respeitasse as "Normas de
Higiene e Segurança no Trabalho".

N.A:  A PRM lançou um vigoroso apelo no sentido
de os cidadãos não acatarem às mensagens
difundidas através das Redes Sociais, daqueles
inimigos de Moçambique, que tal como os bandidos
armados da RENAMO querem ver o País
desestabilizado sob todas as formas. É um apelo
de bom senso, pelo que nenhuma manifestação
não autorizada pode se enquadrar nos princípios
democráticos.

“Nenhuma rapariga rica foi raptada
pelo Boko Haram”

- Aos 30 anos, Chika Oduah foi das poucas jornalistas mulheres a entrarem em território do grupo
islamista radical. Cresceu na América mas mudou-se para a Nigéria em finais de 2012 -

(Abuja)Em Abril de 2014,
homens do grupo terrorista

nigeriano Boko Haram entraram
na pequena vila de Chibok, a

nordeste do país, tomaram conta
da escola secundária estatal
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fingindo que eram guardas e
puseram 272 raparigas dentro de
carrinhas.

Pouco depois, a jornalista
Chika Oduah fez-se à estrada até
uma das zonas mais perigosas da
Nigéria, a província de Borno, junto
à fronteira com o Chade —
encontrou uma vila onde o acesso
à Internet e a noção do que se
passa no resto do mundo é muito
remota. Mas, como descrevia na
reportagem publicada em Maio
desse ano no Guardian, “o rapto
deixou a sua marca em toda a
gente nesta localidade que tem
vivido sob o estado de
emergência desde que o Boko
Haram a começou a atacar há um
ano”.

Nessa reportagem, a jornalista
documentava a angústia dos
habitantes. Um ano depois, em
Junho, publicava outra
reportagem no New York Times
onde escrevia que mais de 200
raparigas ainda continuavam
desaparecidas — no regresso a
Chibok tinha, porém, visto mais
soldados. Ainda hoje, das 272,
apenas 57 raparigas
conseguiram fugir: 219 continuam
desaparecidas.

Chika Oduah falou com o
PÚBLICO por telefone a partir da
capital, Abuja, dias depois de 15
das raparigas raptadas terem
aparecido num vídeo divulgado
pela cadeia americana CNN. “O
governo nigeriano não tem
nenhuma informação e isso é
muito infeliz porque estas
raparigas desapareceram há dois
anos”, comenta.

Em Novembro de 2014, Chika
Oduah recebeu o prémio de
jornalista do ano da Trust Women,
da fundação Thomson Reuters,
em homenagem à reportagem
que fez em Chibok. Com o seu
trabalho, chamou a atenção para
a violência do grupo terrorista
associado ao auto-proclamado

Estado Islâmico que não aparecia
tão frequentemente nas notícias
mas aterrorizava a Nigéria.

Hoje com 30 anos, continua a
fazer jornalismo num país onde há
muitas histórias para contar, do
petróleo às artes, mas onde o
Boko Haram se tornou no terror
nacional.

MILHARES DE RAPTOSMILHARES DE RAPTOSMILHARES DE RAPTOSMILHARES DE RAPTOSMILHARES DE RAPTOS
Nascida na Nigéria, Chika

Oduah mudou-se para os
Estados Unidos quando era um
bebé. Em finais de 2012, decidiu
regressar ao país onde nasceu
com a ideia de fazer reportagens
sobre aspectos culturais como o
casamento precoce, a
circuncisão, a viuvez. Tem
publicado, desde então, em
meios como a Al-Jazira, The
Guardian, The Atlantic e New York
Times.

Com a Al-Jazira foi a
Maiduguri, a cidade-berço de
Boko Haram (que significa “con-
tra a educação ocidental”) e alvo
de vários ataques do grupo que
quer impôr um estado islâmico no
país. Encontrou gente disponível
para ajudar, muitas pessoas
tinham mesmo vontade de falar
para que o resto do mundo
soubesse o que estava a
acontecer.

“Apesar do que se lê nos me-
dia, Maiduguri é uma cidade
muito bonita, ligada a muitas
outras cidades africanas e tem
uma história longa de trocas
comerciais com o mundo árabe,
como Marrocos e Líbia. É uma
pena que esteja a acontecer isto”,
diz.

Não desvalorizando a história
do rapto das meninas em Chibok,
a cerca de 130 quilómetros de
Maiduguri, a jornalista lembra que
já foram raptadas milhares de
raparigas em outras cidades pelo
Boko Haram. "Os media estão
focados nessas 200 mas e as

outras milhares?”, questiona.
“Muita gente em Maiduguri sente-
se frustrada. A maioria das
meninas de Chibok eram cristãs
e é por isso que as pessoas
acham que os media se centram
tanto nelas. Mas houve milhares
de mulheres raptadas antes e
depois — a Amnistia Internacional
fala entre dois e quatro mil. Por
outro lado, é verdade que é bom
que essas raparigas de Chibok
tenham atenção porque servem
de voz às outras. Podemos usar
essa história para introduzir as
histórias das outras.”

Segundo as Nações Unidas,
desde 2009 que 20 mil pessoas
na Nigéria morreram e 2,5
milhões foram forçadas a sair de
suas casas.

NORTE & SULNORTE & SULNORTE & SULNORTE & SULNORTE & SUL
Ao longo deste anos no terreno,

Chika Oduah percebeu que o
peso da presença do Boko
Haram na vida quotidiana do país
depende da região. Há medo real,
todos os dias, no Norte, uma
enorme área com muitos
muçulmanos, e no Nordeste, onde
está concentrado o Boko Haram,
conta. “Muitos pais não querem
que as filhas fiquem na rua até
tarde”, descreve, “nem que vão ao
mercado sozinhas porque há
vários casos de raparigas
raptadas” nessas circunstâncias.

Por outro lado, alguns pais
tiraram as filhas das escolas,
sabendo que Boko Haram tem
como alvo os estabelecimentos
de ensino. No Nordeste a vida dos
habitantes mudou realmente,
muitas famílias saíram de lá e
ainda não regressaram por medo,
comenta. “Todos os dias há um
pequeno ataque”. Ali, as pessoas
conhecem os rostos dos membros
do Boko Haram, até porque
alguns são das cidades que
atacam.

Já no Sul a presença do grupo
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terrorista não é tão forte. “Vivo na
capital que é no centro e nem
sequer pensamos no Boko Haram
no dia-a-dia. Sim, há seguranças
a revistar em todo o lado: cinema,
igreja, bancos. Mas sempre houve
isso, agora é pior. Continuamos a
sair e até tarde. Quando falo com
os meus avós que vivem no Sul o
Boko Haram parece-lhes uma
coisa de outro país.”

Porém, há a informação de que
o grupo está “a descer”, a ir para
Sul — a presença de homens
muçulmanos nessa área tem
provocado suspeição, conta.

VANTAGENS EM SER MULHERVANTAGENS EM SER MULHERVANTAGENS EM SER MULHERVANTAGENS EM SER MULHERVANTAGENS EM SER MULHER
Como mulher, entrar nestes

territórios dominados por homens
foi uma vantagem, confessa.
“Porque as pessoas não estão à
espera que eu esteja a fazer
alguma coisa, não esperam de
mim nada de sério e por isso
facilitam o acesso — os seus
níveis de alerta estão em baixo,
abrem-se, pensam: 'ah, é só uma
mulher'. Se fosse um homem,
teriam medo ou ameaçavam. A
mim olham-se sem ser como uma
ameaça — sou apenas uma
mulher a fazer perguntas, desde
que use o meu hijab e seja
discreta.” Houve alturas em que
ficou com outras mulheres numa
casa, algo que seria difícil sendo
um homem, avalia.

O grande foco do Boko Haram
são as mulheres. Porquê? Chika
Oduah interpreta: porque muitos
dos membros são novos,
adolescentes, homens que
precisam de um sentimento de
poder mas têm um ego muito
frágil, razão pela qual humilham as
mulheres. “É apenas uma
expressão da sua falta de
confiança, de auto-estima, de
dignidade. Tentam encontrar
dignidade escravizando as
mulheres. E as mulheres são o
alvo mais fácil, porque sendo

cristãs ou muçulmanas não
podem ser assertivas — é
esperado que ajam de
determinada maneira. No Sul
podem juntar-se a um grupo de
homens e falar, no Norte
encontramos uma sociedade
completamente diferente, onde é
suposto as mulheres calarem-se,
não têm vida própria
especialmente quando são
pobres. A não ser que se seja filha
de um político rico, a vida de uma
mulher é controlada por outras
pessoas.”

Mas uma opinião comum é, de
facto, que a razão pela qual o
Boko Haram faz “tantas coisas
horríveis” nos sítios onde faz e a
quem faz é porque as pessoas
são pobres: o governo não as pro-
tege por causa disso. “Não
aconteceria nas escolas privadas
onde os filhos dos políticos
estudam. É a queixa que se ouve
mais: 'somos pobres, somos a
maioria silenciosa, não temos
uma voz'. Sentem que isto é o
sofrimento dos pobres, e eu
acredito porque não está a
acontecer nas zonas ricas e até
agora nenhuma rapariga rica foi
raptada pelo Boko Haram.”

SEGUNDO MAIOR CONFLITOSEGUNDO MAIOR CONFLITOSEGUNDO MAIOR CONFLITOSEGUNDO MAIOR CONFLITOSEGUNDO MAIOR CONFLITO
EM ÁFRICAEM ÁFRICAEM ÁFRICAEM ÁFRICAEM ÁFRICA

Quanto à forma como o
governo do Presidente
Muhammadu Buhari está a lidar
com a situação — ele anunciou
que iria acabar com o Boko
Haram —, a jornalista acredita que
há vontade política e que o próprio
Buhari, que tem um passado
como militar e lidou com
situações extremistas, está a
fazer o que pode. “É só preciso
mais coordenação entre todas as
forças, os militares, a
marinha…Buhari correu com
muita gente que roubou muito
dinheiro que devia ter sido usado
em material militar. O que é

preciso é usar o dinheiro
correctamente e naquilo que é
preciso: a Nigéria não é um país
pobre.”

Muitos soldados têm material e
fardas obsoletas, descreve —
como se consegue assim lutar
contra o Boko Haram?, questiona.

“Felizmente, muitas pessoas
têm tido acesso a pequenas vilas
que foram ocupadas pelo Boko
Haram, algumas estradas foram
reabertas”, sublinha. E isso é bom
porque há dois anos o Boko
Haram tinha um território do
tamanho da Bélgica quando
agora é muito menor. “Sabemos
que perdeu muito poder
masculino e por isso andam à
procura de mulheres para
bombistas suicidas. Ainda
recentemente, surgiu nos media
que membros do Boko Haram
andam a emprestar dinheiro a
pessoas a troco de entrarem no
grupo”. Número de membros do
Boko Haram? Entre três mil e 15
mil são as estimativas, mas
ninguém sabe ao certo quantos
são.

É difícil de averiguar se o
movimento está a crescer ou a
enfraquecer, conclui a jornalista.
Numa conversa recente com uma
funcionária da UNICEF, Chika
Oduah ficou a saber que a
insurreição do Boko Haram é o
segundo pior conflito em África,
depois do Sudão do Sul. “Este é
um assunto que devia estar na
agenda global. Afecta toda a
gente. Porque é oficialmente o
parceiro do Estado Islâmico para
a África Ocidental. Significa que
tem implicações muito maiores,
não apenas para a Nigéria mas
para o mundo.”

(Joana Gorjão Henriques/
Público)
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(Maputo) O anúncio, feito em
Novembro pelas três operadoras
móveis presentes em
Moçambique - mcel, Movitel e
Vodacom - de bloqueio de cerca
de 1 milhão de cartões SIM não
registados volta agora a ser
reforçado pelas três operadoras,
que, em conjunto, no dia 2 de
Maio, irão proceder ao bloqueio
e cancelamento definitivo de 1
milhão de subscritores que não
tenham ainda concluído o registo.

Destaca-se que com esta
operação de bloqueio, as
operadoras vão completar 3
milhões de subscritores
bloqueados.

Para evitar que mais
utilizadores passem pela situação
de ver os seus cartões

NO TOTAL JÁ SÃO 3 MILHÕES:NO TOTAL JÁ SÃO 3 MILHÕES:NO TOTAL JÁ SÃO 3 MILHÕES:NO TOTAL JÁ SÃO 3 MILHÕES:NO TOTAL JÁ SÃO 3 MILHÕES: Operadoras
móveis vão bloquear na segunda-feira

mais 1 milhão de subscritores não registados
bloqueados e impedidos de
comunicar, as operadoras apelam
aos seus clientes para que
regularizem o registo dos seus
cartões com a maior brevidade
possível.

Esta medida, obrigatória por lei
(decreto número 18/2015, de 28
de Agosto) é aplicável a todos os
clientes das operadoras móveis
com cartões activos antes de 28
de Novembro de 2015, data a
partir da qual o processo de
registo completo passou a ser
obrigatório para a activação dos
cartões SIM e a possibilidade de
realização de comunicações.

O cumprimento desta medida,
pelas três operadoras móveis,
surge numa acção coordenada e
alinhada com as pretensões do

INCM--Instituto Nacional de
Comunicações de Moçambique,
entidade reguladora do sector
das comunicações.

O processo de registo é muito
simples, basta que cada utilizador
se dirija até uma loja ou
revendedor autorizado da
operadora de queâ•• é cliente e
que preencha o formulário de
registo, fazendo-se acompanhar
por um dos seguintes
documentos, exigidos por lei:
Bilhete de Identidade,
Passaporte/DIRE, Carta de
Condução, Cartão de
Combatente, Cartão de
Recenseamento Militar, Cartão
de Desmobilizado, Cartão de
Eleitor ou Cartão de Identificação
de Refugiado.(redacção e FDS)

Tabela da proposta de Salário Mínimo
por Sectores de Actividade para 2016
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Celebra-se hoje, 1 de Maio, em todo o mundo, o Dia Internacional do Trabalhador dedicado àqueles
que com o seu labor físico e intelectual, contribuem para a criação da riqueza e bem-estar das sociedades.

Em Moçambique, sob o lema, "OTM-CS 40 anos de luta pela defesa dos direitos e interesses dos
trabalhadores", comemoramos a Festa do Trabalhador num momento particularmentedelicado da nossa
história, em que múltiplos desafios se colocam ao nosso país.

Reconhecidamente, a situação económica apresenta-se menos favorável devido a uma conjugação de
factores endógenos e exógenos, entre os quais destacam-se os efeitos negativos das calamidades
naturais, redução dos preços de produtos de exportação, depreciação do Metical face ao Dólar
Americano, perturbações ao clima de paz, aumento de preços dos produtos importados.

Saúdo a todos os trabalhadores e lideranças sindicais do nosso Moçambique que,mesmo neste ambiente
adverso, com o seu saber, profissionalismo e trabalho árduo continuam empenhados na produção,
contribuindo para o desenvolvimento e satisfação das necessidades colectivas do nosso país.

Compatriotas, o nosso Governo,tem estado a tomar medidas apropriadas para manter um ambiente
macro-económico favorável ao investimento interno e externo, à melhoria do ambiente de negócio e ao
aumento da produção e produtividade. O Governo assume uma postura responsável face ao desafio da
dívida externa, através de medidas que salvaguardem o interesse nacional e do cidadão.

Sendo a paz efectiva e duradoura, condição essencial para o desenvolvimento, reitero a minha
disponibilidade e compromisso inabalável de prosseguir os esforços para o seu alcance através do diálogo
franco, aberto e construtivo com todos os segmentos da nossa sociedade.

Façamos do 1º de Maio um momento de reflexão sobre o que podemos fazer para, de mãos dadas, em
paz e harmonia, como uma Grande Família, encontrarmos soluções aos desafios que enfrentamos, rumo
ao bem-estar e progresso de todos os moçambicanos.

Em nome do Governo de Moçambique e no meu próprio, desejo aos Trabalhadores de todo o Mundo,
em especial os Moçambicanos, um Feliz 1º de Maio.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUEREPÚBLICA DE MOÇAMBIQUEREPÚBLICA DE MOÇAMBIQUEREPÚBLICA DE MOÇAMBIQUEREPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MENSAGEM POR OCASIÃO DO 1 DE MAIO,
DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR

FILIPE JACINTO NYUSI
PRESIDENTE DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
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continuação da pag. 3 & 4
de não ser possível produzir nestas condições.

Portanto, a inexistência de politicas e estratégias
governamentais claras e objectivas em relação ao
desenvolvimento económico sustentável dos
sectores prioritários, não tem proporcionado a
necessária protecção ao sector produtivo, com vista
a garantir que Moçambique seja auto sustentável,
pelo menos nos produtos de base utilizados pela
população.

Sobre a estrutura da economia:
A transformação estrutural que se pretende deve

começar com a redução do peso do Estado na
economia. Os diversos activos empresariais do
Estado avaliados em 65,8 mil milhões de Meticais,
distribuídos em IGEPE, Empresas Públicas e o
Estado, representam cerca de 11% do PIB, mas a
sua lucratividade é bastante baixa, considerando-
se a Receita de Capital canalizados para o Tesouro
que representaram 1,4% da Receita do Estado em
2015.

A transformação estrutural deve começar por
aqui, reduzindo os seus activos empresariais a favor
do Sector Privado. Esta diminuição de activos deve
ser feita, estrategicamente, para os activos em
sectores com impacto na redução das importações.

A grande presença do Estado na economia desvia-
o do essencial, que é o de elaboração de politicas,
fortalecimento do papel das instituições para
proporcionar o desenvolvimento e, por outro lado,
cria pressão para o aumento da despesa pública.

A CTA, como representante formal do Sector
Privado, reitera o seu cometimento na busca de
soluções que visam contribuir para reverter a ac-
tual situação que o País atravessa, tanto a nível
empresarial, bem como no relacionamento com os
parceiros de cooperação.

E, no quadro do Diálogo Público Privado, incentiva
a comunidade empresarial a conceber projectos
estruturantes que possam dinamizar a base
produtiva do País.

(FDS)

PRONUNCIAMENTO DA CTA SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA:PRONUNCIAMENTO DA CTA SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA:PRONUNCIAMENTO DA CTA SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA:PRONUNCIAMENTO DA CTA SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA:PRONUNCIAMENTO DA CTA SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA:

(Maputo) O Presidente da
República, Filipe Jacinto Nyusi,
recebe amanhã(4 de Maio de
2016), no Gabinete da
Presidência da República, o seu
homólogo da República
Portuguesa, Marcelo Rebelo de
Sousa, que efectua de 3 a 7 do
corrente mês, uma visita de
Estado à República de
Moçambique.

Durante a visita, os dois

estadistas vão manter
conversações oficiais onde irão
abordar a actual situação política,
económica e social prevalecente
em Moçambique e Portugal, bem
como analisar questões
relacionadas com a situação re-
gional e internacional.

O Presidente português será,
igualmente, recebido em
audiência de cortesia pela
Presidente da Assembleia da

República, Verónica Macamo, e
irá receber a chave da cidade de
Maputo.

Esta constituiu a primeira visita
a Moçambique, e a um país da
Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa (CPLP),  do
Presidente Marcelo Rebelo de
Sousa, desde a sua tomada de
posse como Chefe do Estado
português, a 9 de Março de
2016.(redacção)

Presidente da República
recebe Marcelo Rebelo de Sousa

 (Maputo) A  Presidente da
Autoridade Tributária de
Moçambique(ATM), Amélie
Nakhare garantiu ao Primeiro-
Ministro(PM), Carlos Agostnho do
Rosário, cumprir a meta
estabelecida de co lecta da
receita prevista até finais do
corrente correspondente a setenta
e nove mil milhões de meticais,
anunciou, semana fiada aos
jornalistas na conferência de
imprensa, no fim de visitas que
efectuou a Ressano Garcia,
Moanba, Marola e cidade de

ATM: ATM: ATM: ATM: ATM:  A meta será alcançada na íntegra
Maputo, para inteirar-se junto das
actividades desenvolvidas com
ATM. Fazendo o balanço, o PM
considerou que "  balanço que nós
fazemos é positivo, porque vimos
que há uma grande  prédisposição
dos colegas de AT em fazer o
máximo possível para que a meta
que decorre da Lei seja cumprido
no total de 179.000.000.000, 00
MT (cento e setente mil milhões de
meticais )".

Sobre a má conservação das
instalações, em particular no
balcão de atendimento de turistas,

o PM atribuiu a má gestão e “não
constitui a falta de investimento”,
exempliflicando disse que “uma
camisa por mais que esteja velha,
ela é lavada e mantém-se limpa”.

No concernente a casa de
banho ordenou que fosse limpa
imediatamente, e a propósito da
motivação dos funcionários,
recomendou que " tem que estar
bem afinado de forma que dificulte
que a receita de uma ou de outra
forma fique nos bolsos de
pessoas, mas sim que a receita
deve ficar no cofre de Estado".(ZC)
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Marcelo REBELO de SOUSA, eleito Presidente da
República Portuguesa, empossado numa cerimónia
com pompa e circunstância, em Lisboa, na qual esteve
presente o Presidente da República de Moçambique,
Filipe Jacinto NYUSI, chega esta semana a
Moçambique para uma visita de 4 dias aguardado com
maior expectativa.

Marcelo Rebelo de Sousa esteve a última vez em
Moçambique a convite do Grupo SOICO, onde
participou de 2 a 4 de Dezembro de 2015 na
MOZEFO (Um Desafio para o Futuro), uma
plataforma que abordou várias temas, apresentado
por oradores de luxo, quer nacionais, quer
internacionais, na qual desfilaram várias
personalidades nos diversos temas então em debate.

Rebelo de Sousa, num estilo que sempre o
caracteriza afirmou na altura que já se considerava
Presidente de Portugal, o que lhe valeu vários e
prolongados aplausos, numa pré-campanha sem
precedentes, transmitido em directo ou ao vivo a
partir da tenda pela STV, STV-Notícias, (que
transmitia em simultâneo através da ZAP para todo
o Mundo) com largo destaque também no matutino
"O País".

O Professor Marcelo Rebelo de Sousa vem agora
com o facto consumado: já é, efectivamente, o
Presidente de todos os Portugueses - Presidente da
República Portuguesa.

Em democracia é assim: uma vez eleito Presidente
da República a todos o devem respeito,
independentemente da sua cor partidária, quer seja
do Partido Socialista (cujo candidato quedou-se em
2º lugar), quer do BE (Bloco de Esquerda), quer do
PCP (Partido Comunista Português) ou de quejandos
e mesmo Independente.

Da visita do Presidente da República Portuguesa,
esperamos ganhos numa regra de win win com
Moçambique, sobretudo se tivermos em linha de
conta, que o Professor Doutor Marcelo Rebelo de
Sousa vem à Moçambique, aquilo que é na realidade
a sua "segunda Pátria"…

Se, por um lado há muitos portugueses que estão
radicados em Moçambique e com grandes
investimentos, contribuindo decisivamente na

MACUTINIMACUTINIMACUTINIMACUTINIMACUTINI
Francisco Rodolfo

MARCELO REBELO DE SOUSA EM MOÇAMBIQUE:
Que os Empresários Portugueses venham investir

na 2ª Pátria de Marcelo…
"Bem-vindos à "Cidade das Acácias Vermelhas"…

economia de Moçambique, por outro lado,  há
moçambicanos de descendência portuguesa que
labutam lado a lado com moçambicanos de várias
cores para que esta bela  "Pátria Amada" atinja os
patamares dos países desenvolvidos, tendo em conta
o potencial de Moçambique sobretudo nos domínios
energético, recursos minerais, agro-pecuário e
fundamentalmente no Turismo.

É evidente que neste périplo do Presidente
Marcelo as questões bilaterais no domínio político-
diplomático são fundamentais, na medida em que
Portugal é porta de entrada para a Europa.

Portugal pode ajudar a travar a campanha de
desacreditação que se pretende feita pelos Sectores
mais retrógrados na Europa e não só, com
cumplicidade interna (com certa Imprensa
financiada com argumento de "fortificação de me-
dia Independente") que pretendem que Moçambique
regrida.

O corte de investimentos por parte de alguns
Países insere-se nessa direcção e nalguns casos
apanha ecos internamente, daqueles que estão
convencidos que em Moçambique "está tudo mal",
numa técnica de dividir para melhor reinar.

Pôr os moçambicanos a lutar entre moçambicanos,
para depois beneficiar da exploração de recursos
naturais, nomeadamente o gás e petróleo, sem pagar,
sem benefícios para os moçambicanos.

O Presidente da República de Moçambique, Filipe
Jacinto NYUSY, já deixou claro que "no meu coração
cabem todos os moçambicanos" mas isso não significa
que vai alargar os membros do Governo de
Moçambique para acomodar os "vendilhões da
Pátria", nem é essa "inclusão" que se referia. Aberto
para dialogar com todos, está disposto a tudo fazer
para alcance da PAZ, mas não, em nossa modesta
opinião a qualquer preço.

Técnica de repetir a mentira, para se transformar
em verdade e mudando de cenário, para nos divertir,
enquanto Moçambique está a ser agredido.

Que sejam bem-vindo os empresários portugueses.
Venham investir!... Não se iludam das notícias
alarmistas que são divulgadas a partir de Maputo,
de certos correspondentes, que amiúde divulgam
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informações até de carácter militar sem confrontar
as fontes. Visitem Maputo e Matola e andarão numa
boa…

Por isso, apelamos aqui deste cantinho do
MACUTINI no teu VERTICAL para que os
empresários portugueses venham cá investir, pois
temos povo laborioso, o moçambicano.

pagar a factura da dívida
comercial contraída por
empresas. As empresas
devedoras devem ser
operacionalizadas e
rentabilizadas para assumirem o
seu pagamento integral”.

Quanto ao futuro, apelou ao
Executivo “a continuar com os
esclarecimentos devidos em
matéria da dívida e envidar
esforços no sentido de restaurar

a confiança, junto da sociedade
moçambicana e dos parceiros de
cooperação internacional”.

MITTESMITTESMITTESMITTESMITTES
“Se cada trabalhador,

empregador ou cidadãos no geral
abraçarem a cultura do diálogo
para a resolução das diferenças,
o desenvolvimento torna-se ainda
mais célere” pois, “os
moçambicanos devem

continuação da pag. 1

descredibilizar as tentativas de
desestabilização do país, vindas
de quem quer que seja”. Palavras
da ministra do Trabalho, Emprego
e Segurança Social(MITTES),
Vitória Diogo.

Contudo, a ministra apelou ao
maior respeito pelas ambas
partes. Sobre a Paz, “há uma
necessidade de se calarem as
armas no país, como forma de
potenciar a produção”.

OTM-CS:OTM-CS:OTM-CS:OTM-CS:OTM-CS: “...continua insustentável para a maioria dos trabalhadores moçambicanos”

(Maputo) Marcelo Rebelo de
Sousa leva uma pequena
comitiva de 27 pessoas (14 que
seguem consigo de Lisboa, mais
13 que já estão em Maputo), uma
soma altamente contrastante com
os 163 ocupantes do avião que
Cavaco Silva fretou em 2008,
quando visitou o país. Quanto ao
programa, terá uma fortíssima
componente económica, e uma
forte componente cultural e
institucional.

Depois de um primeiro dia
mais leve — em que vai dar
entrevistas e visitar um centro de
cooperação militar portuguesa —
, o PR dedica o segundo dia ao
mundo empresarial. Tem um
encontro com 140 empresários
portugueses e moçambicanos e
vai visitar empresas. No terceiro
dia, 5 de Maio, Marcelo vira-se
para a Cultura. É o Dia
Internacional da Língua
Portuguesa e o Presidente terá
um grande encontro com artistas
moçambicanos. Ocasião para
reencontrar o filho de
Malangatana, seu velho amigo
Eventualmente, a posição
moçambicana contra o Acordo
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Ortográfico virá à baila — Marcelo
quer aproveitar a
indisponibilidade de Maputo e
Luanda para assinarem o texto
para reabrir a discussão.

No último dia, o programa vira-
se para as áreas sociais,
Educação e Cultura, com visitas
a hospitais e escolas. E, à noite,
o Presidente oferece um jantar no
histórico Hotel Polana, onde ficará
instalado. Será a retribuição do
jantar que Filipe Nyusi lhe
oferecerá na véspera na sua
residência oficial, o Palácio da
Ponta Vermelha, nem mais nem
menos do que a casa onde viveu
a família Rebelo de Sousa.
Marcelo não quer nostalgias. Tudo
dependerá da forma como o
homólogo moçambicano o quiser
conduzir por lá.

Além do tamanho (mini) da
comitiva, esta visita tem outra
originalidade. Não vai nenhum
ministro. Apesar de o Governo
partilhar com o Presidente a
aposta nos Países Africanos de
Língua Oficial Portuguesa como
uma das prioridades da política
externa, apenas dois secretários
de Estado, a da Cooperação e o

da Defesa, acompanharão
Marcelo. Quando Cavaco visitou
o país em 2008, levou consigo
quatro ministros (MNE,
Educação, Defesa e Cultura). Mas
desta vez a representação
governamental será mínima.

O gabinete do ministro dos
Negócios Estrangeiros explicou
que Augusto Santos Silva
“acompanha o senhor Presidente
na sua deslocação a Roma, entre
1 e 2 de maio. Na deslocação a
Moçambique, o senhor Presidente
da República será acompanhado
pela secretária de Estado dos
Negócios Estrangeiros e da
Cooperação, a qual tem
competências delegadas na área
da política externa e da
cooperação”. Belém registou, no
entanto, a fraca aposta na visita,
sobretudo numa altura em que se
prepara a próxima cimeira bilat-
eral para o final deste ano.

Por último, há um protagonista-
chave nesta visita. Chama-se
José Augusto Duarte e é asses-
sor diplomático do PR, cargo que
ainda acumula com o de
embaixador de Portugal em
Maputo. (Extraído do Expresso)


