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Questionada dualidade de critérios relativamente a
subordinação dos titulares das Secretarias de Estado
Beira (O Autarca) – O Presidente da República, Filipe Jacinto
Nyusi decidiu na última segunda-feira
(19OUT2020) a criação de mais uma
Secretaria de Estado, desta feita do Ensino Técnico Profissional. No dia seguinte, terça-feira (20OUT2020), nomeou Agostinho Francisco Langa Júnior para exercer o cargo de Secretário
de Estado do Ensino Técnico Profissional.
A Secretaria de Estado do En-

Frase:

sino Técnico Profissional é a terceira
de nível central criada pelo Presidente
Filipe Nyusi no presente ciclo governativo, depois da criação da Secretaria de
Estado da Juventude e Emprego, cujo
titular é Oswaldo Armindo Faquir Petersburgo e da Secretaria de Estado do
Desporto, cujo titular é Carlos Gilberto
Mendes.
Além das três Secretarias de
Estado de nível central, ainda no presente ciclo governativo o Presidente

Uma sociedade equilibrada e solidária são a única forma de garantir
crianças robustas, sadias, educadas e com um futuro promissor!■

Filipe Nyusi é questionado pela dualidade de
critérios relativamente a subordinação dos
titulares das Secretarias de Estado por si
nomeados no presente ciclo governativo
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Filipe Nyusi criou 11 Secretarias de Secretários de Estado devam subordi- fôr conferir posse a Agostinho FrancisEstado de nível provincial, incluindo nar-se directamente à si e o mais recém co Langa Júnior no cargo para o qual o
da cidade de Maputo que tem estatuto nomeado Secretário de Estado subordi- nomeou, estando a cerimónia prevista
de província.
ne-se ao Ministro que superintende a á- para as 16:00 horas, no Gabinete da
Constata-se que, com excep- rea de Ensino Técnico-Profissional.
Presidência da República, em Maputo.
ção da recém criada Secretaria de EstaPede-se esclarecimento devido
Normalmente, sabe-se que o
do do Ensino Técnico Profissional, os sobre os critérios que o Presidente Fili- Presidente da República nomeia e contitulares de todas outras Secretrarias de pe Nyusi tomou para gerar essa duali- fere posse a titulares de cargos cuja suEstado subordinam-se directamente ao dade de critérios de subordinação dos bordinação é directa à si. Titulares de
Presidente da República. Agostinho titulares das Secretarias de Estado.
cargos que subordinam-se à Ministros,
Francisco Langa Júnior, actual SecretáO cenário em causa suscita a por exemplo, a sua nomeação e posse
rio de Estado do Ensino Técnico Pro- percepção de existência de Secretários geralmente são conferidos pelos resfissional é o único titular de uma Se- de Estado de primeira e outros de se- pectivos Ministros, quanto muito pelo
cretaria de Estado criada pelo Presi- gunda categoria. Ou seja, a opinião pú- Primeiro-Ministro.
dente Filipe Nyusi que subordina-se ao blica entende que os secretários de EsAgostinho Francisco Langa JúMinistro que superintende a área de tado que subordinam-se directamente nior, ora nomeado para exercer o cargo
Ensino Técnico-Profissional.
ao Presidente da República eventual- de Secretário de Estado do Ensino TécNos bastidores questiona-se mente sejam de nível primário e os que nico Profissional torna-se a primeira
com alguma estranheza o facto de exis- subordinam-se à entidades inferiores à excepção? Ou terá havido erro de intir dualidade de critérios relativamente si, como por exemplo à um Ministro, terpretação das regras de jogo? São
a subordinação dos titulares das Secre- sejam de nível secundário.
questões que acreditamos terão respostarias de Estado. Ou seja, questionam…Uma questão que o próprio ta ainda hoje e dada pelo próprio Presise os motivos pelos quais o Presidente
Presidente da República tem a oportu- dente Filipe Nyusi.■ (Redacção)

PR confere posse ao Vice do MINEC, Secretário do Estado do
Ensino Técnico Profissional e Chefe do Protocolo do Estado
Maputo (O Autarca) – O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, confere posse hoje, dia 22 de Outubro de
2020, pelas 16:00 horas, no Gabinete da Presidência da República, a: Manuel José Gonçalves, para o Cargo de ViceMinistro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação; Agostinho Francisco Langa Júnior, para o cargo de Secretário de Estado
do Ensino Técnico Profissional; e Ivete da Encarnação Faustino Fumo Muquingue Uqueio, para o cargo de Chefe do
Protocolo do Estado. trata-se de quadros nomeados esta semana.

DDR já abrangeu 25% dos ex-guerrilheiros da Renamo
Maputo (O Autarca) – O Chefe do Estado e o Presidente da Renamo renovaram o seu compromisso de continuar
com o processo de DDR com sucesso dentro dos prazos estabelecidos.
A manifestação foi expressa ontem, em Maputo, durante o encontro que o Presidente Filipe Jacinto Nyusi manteve
com o Presidente da Renamo, Ossufo Momade, no quadro das consultas regulares em torno do processo de Desarmamento,
Desmobilização e Reintegração (DDR) e outros assuntos.
Durante o encontro, foi constatado que 25% do universo de guerrilheiros da Renamo beneficiários do processo de
DDR já foi desmobilizado e reintegrado.■
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DE VEZ EM QUANDO...
●por Afonso Almeida Brandão

NÃO HÁ «PACHORA» PARA OS «ARROTOS»
DO SR. JOSÉ GOMES FERREIRA, DA SIC

Parece que uma boa parte dos nossos telespectadores da SIC, de Portugal, têm um jeito especial para se
maravilharem com as banalidades --- intencionalmente orientadas --- dos oportunistas mais óbvios de serviço. Neste
caso, de serviço aos maravilhosos (e mentirosos) sonhos
neo-liberais e ao conjunto de princípios (mais religiosos
que económico-sociais) que os orientam, para que melhor
conduzam "os rebanho" deliberadamente desinformado, ignorante e afastado de quaisquer sistema de pensamento articulado e lógico ao sossegado redil dos baralhados essenciais, que só agem --- pavlovianamente --- de acordo com
as orientações dos "pastores" arrenegados e blasfemos, que
cumprem as ordens dos seus donos...
A criatura é, há anos, o reconhecido arauto dos piedosos princípios que guiaram o Governo do Passos Leporídeo (baseado nas mesmas obcecadas crenças) e procuraram
incutir, no pobre e desorientado povoléu, o famoso principio de que o esbulho dos nossos (de gente maioritariamente honesta e trabalhadora) rendimentos, direitos laborais e sindicais e outras habilidades sugadoras eram "o único caminho" para a salvação da Pátria e sua economia, querendo com tais ladainhas pagar as dívidas de "banqueiros
vigaristas" e outros "mamões" do "financismo" ou do "capital financeiro", produtos artificiais, não provenientes de
riqueza real, efectiva, assente na produção, mas na especulação sobre as variações manipuladas de valores de valores
fictícios, que sobem e descem nas "Bolsas de Valores", sem
que quaisquer ganhos ou perdas reais o justifiquem.
Há anos que o "financismo" é incutido nas "massas" como o novo nome do "deus dinheiro", o salvador de
todas as economias públicas, as quais vão definhando, na
inversa proporção do enriquecimento dos especuladores,
cada vez mais reduzidos em número e engelhados de cabedais, sempre salvos --- quando se atolam demasiado nos
lamaçais que geram --- pela gentalha, a quem se baixam ordenados e pensões e se aumentam impostos, que é ainda
mais explorada do que é hábito, quando as coisas correm de
feição aos tais "donos disto tudo" os "financiadores sem
rosto" ou "anónimos", como tão bem definiu o Adriano

Moreira.
Ouvi um pouco destas perorações, faladas e escritas deste "génio de segregação espontânea", de nome JOSÉ
GOMES FERREIRA, um dos muitos que aparecem, não
se sabe donde, quando se tornam necessários para o estádio
mais apurado de "vendedor de banha-da-cobra", subitamente apontados como "grandes especialistas", "grandes
denunciadores das fraudes", etc., etc., desviando a atenção
do pagode dos verdadeiros especialistas e dos mais alentados especuladores... Como se viu no caso do BES (actual Novo Banco), com o apoio à serenidade inventada do
bom povo e à fantasiada "segurança" salgadeira, aprèssadamente proclamada pelo aldrabão-mor Cavaco Silva...
Mas, como mais depressa se apanha um mentiroso
que um coxo --- e eu raramente ando distraído de coerências e incoerências, de factos e "notícias falsas" ---, depressa diagnostiquei de que se alimentava a víbora. E como
me falta o tempo --- como os Leitores devem imaginar --para ler textos sérios e a sério, bem escritos, pensados e estruturados, com conteúdo intelectual muitíssimo mais interessante e desafiador, passei a saber, dos Ferreiras vómito,
não mais do que umas vaguidades e vacuidades, mais do
que suficientes para perceber o que se ia passando "daquele
lado" ou as mínimas diferenças entre palavreado oco, meras
variações sobre o mesmíssimo péssimo tema.

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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Contudo, desde já posso assegurar e informar de
que --- também em relação a este espécime de jornalista de
aviário --- me estou nas tintas seja para o que for que o facínora dejecte, pois sei que a essência do que lhe interessa -- e do que vai debitando --- são sempre as mesmas aldraOofffjjj
bices, as mesmas
retorcidas intenções, os mesmos serviços

(bem pagos) aos verdadeiros patrões.
Agora compara estes caneiros mal-cheirosos com
reportagens e artigos de jornalistas que dá gosto ler, à quantidade de escritores geniais que ainda não li (ou, nalguns
casos, não reli). O Leitor sério que me lê acha que me autorizo a dispor de tempo para estes tarefeiros?!...■

MRM aguarda pela ocupação da nova vila da
A nova vila conta com 105 casas
com
acesso a energia e água, uma
comunidade de Nthoro
escola primária, uma igreja, uma mesNamanhumbir (O Autar-ca)
– A Montepuez Ruby Mining
(“MRM”) congratula-se com as recentes declarações na comunicação social
da Administradora Distrital de Montepuez, Isaura Máquina, de que o pessoal
das Instituições Públicas chave (incluindo, por exemplo, a polícia e a administração da vila) estará disponível
para apoiar a ocupação da nova vila de
reassentamento de Nthoro, no posto

administrativo de Namanhumbir, no
final deste mês, Outubro de 2020.
Como parte do processo de
reassentamento, a MRM consultou extensivamente os residentes de Nthoro e
os órgãos do governo local, e através
do seu Plano de Acção de Reassentamento (PAR), seguiu as melhores práticas nacionais e internacionais para
criar uma nova vila e novas casas robustas.

quita, edifícios Públicos, um mercado e
terrenos agrícolas para cada casa.
A maior parte da nova vila de
reassentamento está pronta para ocupação e MRM aguarda ansiosamente a ocupação pelos membros da comunidade Nthoro.
A MRM espera que a ocupação possa ocorrer dentro de semanas e
espera imensamente receber a comunidade Nthoro em suas novas casas.■ (R)

ORAM apoia actividades de disseminção da Lei de
Carlos Esteves, disse que a acAcesso a Informação às mulheres ORAM,
tividade está prevista no quadro dos
Beira (O Autarca) – A
ORAM – Associação Rural de Ajuda
Mútua, realizou há dias um debate reunindo representantes do Governo e da
Sociedade Civil para abordar a importância da disseminação da Lei 34/2014
de 31 de Dezembro (Lei de Acesso a
Informação de Interesse Público).
A finalidade do encontro teve
em vista impulsionar a governação participativa através da divulgação de informações entre o sector público e privado.
No referido encontro, falando
em representação do Gabinete da Secretária do Estado em Sofala, Stela Amoni assegurou que o Governo está

empenhado na disseminação da referida lei, e tem feito isso nos encontros
que tem mantido com as mulhres (grupo alvo) principalmente nas comunidades rurais.
Por sua vez, o técnico da

projectos da agremiação, que cria espaços de diálogo entre o Governo e as
Organizações da Sociedade Civil, fundamentalmente para dissipar dúvidas
sobre a lei de acesso a informação de
interrese público.■ (Francisco Esteves)

Idai: Fundação TZU CHI reabilitará escolas na Beira
Beira (O Autarca) – Uma Missão da Fundação de Caridade TZU CHI
Mozambique, com sede em Taiwan, China, está na cidade da Beira para avaliar
possibilidades de reconstrução de algumas infraestruturas destruídas pelo ciclone
tropical idai, em Março do ano passado. A Missão reuniu-se esta manhã com o
Presidente do Conselho Autárquico da Beira, Eng. Daviz Simango, tendo manifestado disponibilidade de dar o seu apoio na reconstrução de algumas escolas
destruídas pelo idai na urbe. A TZU CHI tem projectos idênticos para os distritos
de Búzi e Nhamatanda.■ (Redacção)
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