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Tributação interna supera impostos sobre comércio
externo no centro
` (O Autarca) – Dados
Beira
em poder do O Autarca sobre o desempenho da Direcção Regional Centro (DRC) da Autoridade Tributária
(AT), no período de Janeiro a Outubro
do ano em curso (2018), revelam que o
valor correspondente a tributação interna é superior aos impostos cobrados
sobre o comércio externo.
No período em referência, a
DRC da AT arrecadou um total de
26.506,96 milhões de meticais, o correspondente a uma realização de
87,65% (88,70% meta de Lei), representando um rácio fiscal de 2,67% do
PIB (Produto Interno Bruto) a preços

Frase:

Estejamos nesse mundo para sarar e não ferir. Para
amar e não odiar. Para criar e não destruir!

correntes, resultando deste modo num
défíce de cobrança no valor de
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3.734,53 milhões de MT.
Segundo dados constantes de
uma informação interna da Direcção
Regional Centro da Autoridade Tributária, do valor cobrado ao longo do período em análise, 15.147,81 milhões de
meticais são referentes aos impostos
internos e cerca de 11.359,14 milhões
de meticais são provenientes dos impostos cobrados sobre o comércio externo, equivalente a uma estrutura contribuítiva de 57,10% e 42,90% respectivamente.
Da receita global cobrada de
Janeiro a Outubro de 2018, correspondente a 25.506,96 milhões de meticais,
comparando com igual período do ano
transato em que a receita se situou nha
ordem de 26.616,72 milhões de MT, o
que correspondeu a um desempenho de
96,50%, evidencia-se uma queda dos

níveis de cobrança em 0,4% e um
défice de cobrança de cerca de 109,4
milhões de MT.
O desempenho por provincia
foi de 94,86%, 72,83%, 79,90% e
109,63% (101,57%, 63,69%, 78,04% e
113,17% da meta de Lei) para as províncias de Sofala, Manica, Tete e Zambézia respectivamente.
Em relação a meta anual que
monta em 36.827,23 milhões de MT,
foram cobrados 26.506,96 milhões de
MT, o correspondente a um rácio fiscal
de 2,67 do PIB a preços correntes, o
que equivale a um desempenho de
71,98% (75,18% da meta de Lei), sendo o desempenho por província de
77,05%, 59,03%, 66,67% e 90,23%
(82,56%, 62,63%, 67,31% e, 94,27%
meta de Lei) para Sofala, Manica, Tete
e Zambézia respectivamente.

Até ao final do ano remanscem
por cobrar 10.320,28 milhões de MT,
sendo a distribuição por província a seguinte: 4.122,67 milhões MT, 1.236,98
milhões de MT, 4.827,20 milhões de
MT e, 133,42 milhões de MT
(2.923,29 milhões de MT, 1.063,54
milhões de MT, 4.688,76 milhões de
MT e 74.933,09 milhões de MT, meta
de Lei) para Sofala, Manica, Tete e
Zambézia respectivamente.
No mês de Outubro de 2018, o
desempenho da DRC da AT se situou
em 79,09% (85,77% da meta de Lei),
ao arrecadar 2.588,54 milhões de meticais, contra uma meta fixada em
3.273,03 milhões de meticais, sendo
1.452,82 milhões de meticais foram arrecadados pela área de tributação interna e 1.135,72 milhões de meticais pela
área do comércio externo.■ (CF)

Alexandra, Fado Tradicional, Público Maravilhoso e o
Fantástico Senna
Beira (O Autarca) – Foram
assim as noites de sexta-feira e sábado
últimos na cidade da Beira. Dois espectáculos extraordinários de Fado
Tradicional proporcionados pela Diva
lusa-moçambicana Alexandra à uma
maravilhosa plateia no fantástico Senna Hotel – parafraseando as afirmações
da artista e do público presente.
A manifestação da audiência
surpreendeu de forma positiva a célebre cantora que viajou de Portugal a
Beira transportando dentro de si o receio de encontrar um público menos
familiarizado com o Fado.
Alexandra nasceu em Portugal
onde já desenvolve uma carreira artística com mais de 40 anos, mas teve a
sua infância e juventude em Maputo
(Moçambique) durante 20 anos, sendo
esta a primeira vez que se desloca a

Ambiente colorido na noite de espectáculo de fado tradicional com actuação da Diva
Alexandra, perante uma maravilhosa plateia no fantástico Senna Hotel

cidade da Beira (centro e norte).
“Foi muito bom, o público recebeu-me muitíssimo bem. Eu cheguei
até a ter certo receio porque as pessoas

aqui não me conhecem, pensei que não
soubessem muito de Fado e eu vim cá
pouco receosa, mas a realidade mostrou que a Beira tem um público mara-
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vilhoso. E o Hotel Sena, este então é
fantástico, estão de parabéns, acredito
que não haja mais hotéis com esta categoria na Beira. O Hotel Senna, como
disse, é fantástico, não estava a espera
que fosse tão óptimo como é e com
uma administração excepcional. Todas
as pessoas que trabalham aqui são incrivéis, simpáticas, fiquei realmente
sensibilizada. Foi muito bom ter cá estado e gostava muito cá voltar mais vezes (risos). Levo comigo no coração
boas recordações”.

E a reacção do público
Costuma-se dizer que o maior
fazedor de um espectáculo é o público.
A forma como o público reage a actuação do artista torna o ambiente mais
contagiante. E foi assim nas duas noites de espectáculo de Fado Tradicional
proporcionados pela Diva Alexandra
perante uma prestigiada audiência.
Celso Mesquita, em poucas palavras, sintetizou o evento da noite de
sábado como tendo sido interessante e
diferente. “A muito que a Beira não
tem espectáculos do género. É um evento clássico. Vale a pena apostar”.
No mesmo diapasão referiu-se
Nuno Almeida: “Foi um evento muito
especial, um evento com glamor. Sabe
que são raros esse tipo de eventos na
Beira. Foi uma iniciativa boa, parabéns
aos organizadores. Espero que continuem, as pessoas não tem a cultura de
Fado mas a medida que vamos tendo
esse tipo de espectáculos, ainda que em
intervalos curtos ou longos, é sempre
bom. Esperemos que ela ou mais músicos como ela venham sempre a Beira,
são bem vindos”.
Os organizadores, o Senna Hotel, gostaram da realização do evento e
prometem trazer à Beira mais shows
categorizados como foi no último fimde-semana.■ (Érica Chabane)

Nuno Almeida nuna fota de ocasião com a
Diva de Fado Tradicional Alexandra

Celso Mesquita: Foi interessante e diferente.
É um evento clássico. Vale a pena apostar

Interação entre os promotores do evento, o casal Ibraimo (a direita), proprietários do Senna
Hotel, e a Diva Alexandra acompanhada de um dos membros da sua banda

O maravilhoso público prestente no fantástico Senna Hotel para assistir a actuação
da célebre cantora Alexandra vibrou nas duas noites glamourosas

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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Nyusi incentiva académicos a promoverem estudos
aprofundados para o desenvolvimento do Turismo
Maputo (O Autarca) – O Presidente da República, Filipe Jacinto
Nyusi, incentiva a comunidade acadêmica a desenvolver estudos mais aprofundados que possibilitem uma maior
aferição, compreensão e aproveitamento do potencial cultural e turístico que
o país é detentor, bem como as estratégias de transformação destas potencialidades em factores de geração de receitas e alavancas do crescimento económico e do desenvolvimento integrado e sustentável.
O Chefe do Estado lançou o
repto na manhã desta terça-feira, em
Maputo, no seu discurso de abertura do
Congresso Internacional sobre Cultura
e Turismo – como factores de desenvolvimento nacional, promoção da paz
e aproximação entre nações, uma iniciativa organizada pelas universidades
moçambicana Politecnica e portuguesa
do Minho em parceria com o Ministério da Cultura e Turismo.
Na ocasião, Filipe Nyusi reconheceu os esforços em curso para o
desenvolvimento do Turismo, lembrando que em 2017 Moçambique registou uma ascenção expressiva de oito
lugares no índice de competitividade
de viajens e turismo, passando a ocupar a 122ª posição.
“Esperamos que o esforço dos
operadores do Turismo em Moçambique este ano atinja um número de chegadas internacionais superiores ao alcançado em 2017 que foi de 1 milhão
513 mil e 640. Que esse crescimento se

reflicta no incremento das receitas provenientes do Turismo nacional e internacional”.
A indústria do Turismo representa um dos sectores que tem crescido

mais nos últimos anos em Moçambique, proporcionando actualmente mais
de 63 mil postos de empregos directos,
indirectos e induzidos.■ (Vera Patrícia)
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Correspondênci@ Electrónic@
Por: Viriato Caetano Dias
(viriatocaetanodias@gmail.com)

“Pimenta nos olhos dos outros é refresco”
- O problema com os nossos dirigentes é que eles não sabem que não
sabem – Julius Nyerere in Daily News, Dar es Salaam, 25/10/1975
O “apagão” que afectou as caixas automáticas e
pontos de pagamento electrónico da rede bancária moçambicana nos dias 16 a 21 de Novembro do ano em curso
criou prejuízos incomensuráveis à economia nacional. Infelizmente, na luta de touros, o prejudicado é o capim: povo!
Pois é.
O sistema foi restabelecido e os bancos retomaram
às suas sagas exploratórias sugando ainda mais o povo que
sempre suportou e suportará sem qualquer resignação a elevadas taxas nas operações do dia-a-dia. Por isso, faço minhas as palavras do músico zimbabueano Hosiah Chipanga:
“Deus salve o capim, porque os touros estão a lutar. O trabalhador é torturado por servir o patão.” De facto, tenho de
reconhecer – o que aliás faço com grande prazer – que o
entendimento entre as partes só foi possível porque os interesses exploratórios são exactamente os mesmos. Não foi
por pena ou solidariedade ao povo moçambicano – “um povo que não luta pelos seus direitos não merece respeito” –
que houve acordo, mas pelo desejo frenético de os bancos
ganharem muito dinheiro.
“Há males que vêm por bem”, diz o ditado. Com efeito, o “apagão” constituiu, para alguns zobuenses, um raro momento de equilíbrio entre os semelhantes (filhos do
mesmo pai – Deus). É que os zobuenses vivem na pele o
“apagão” há mais de 20 anos, altura em que, sem razão aparente, fechou-se a única agência bancária ali existente
que facilitava a vida daqueles infortunados.
Desde então, não tem havido, além de murmúrios
de alguns citadinos e de pouquíssimos apelos de escribas,
uma única alma do governo que saísse em defesa dos zobuenses. Nada.
Por outro lado, nenhum banqueiro está disposto em

instalar um banco naquela localidade que é uma das mais
produtivas da província de Tete. Dizem que Zóbuè é terra
de feiticeiros e não merece banco algum. Cá por mim, a utilidade do Zóbuè está no voto.
Uma agência bancária, no Zóbuè, faria uma grande
diferença e atenuaria o sofrimento dos professores, do pessoal da saúde e dos membros das forças de defesa e segurança que abandonam seus postos de trabalho para se deslocarem à vila de Moatize e/ou à cidade de Tete para movimentarem suas contas bancárias.
A ausência de um banco num ponto transfronteiriço é uma questão de perversão da política pública que deve
ser corrigida. Os zobuenses merecem ser escutados e considerados como qualquer moçambicano. Há necessidade de
mostrar aos nossos dirigentes que um banco comercial no
Zóbuè pode dinamizar a economia de Tete.
O meu amigo Chabualo, que já anda há vários anos
nesta longa auto-estrada da escrita, fazia pouco do sofrimento dos zobuenses. Dizia ele que a falta de um Banco,
no Zóbuè, não lhe interessava. Porém, o “apagão” deu-lhe
uma lição: “Quando há um incêndio no jardim do vizinho temos de saber emprestar a mangueira para apagar
o fogo.” É caso para dizer que "Pimenta nos olhos dos outros é refresco”. Eu acredito na paciência dos zobuenses.
Eles sabem esperar, lutando para o sucesso. Os zobuenses
não dormem na esperança. Reconhecem que, estar atrasados no desenvolvimento, não é tragédia. As portas do sucesso abrir-se-ão. Zicomo e um abraço nhúngue às meninas
do Ferroviário de Maputo (especialmente à minha eterna amiga Deolinda Gimo), pela conquista da Taça dos Clubes
Campeões Africanos de basquetebol seniores femininos
(passe o pleonasmo).■
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HISTÓRIA

Um raio-X da
Inquisição em
Minas Gerais 2
quivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa, que revelam que os cristãos-novos alcançados pelas malhas da Inquisição, na maioria,
estavam envolvidos no comércio do ouro e
diamantes e de escravos, ainda que se dedicassem a outras práticas comerciais. Através das
redes comerciais espalhadas por Portugal, Brasil e várias regiões da África, esses cristãosnovos alcançaram notoriedade social e até
mesmo poder em suas comunidades, o que
lhes garantia a segurança necessária para que
continuassem a desenvolver as práticas judaicas, de que nunca se desvinculariam. (…) ADELTO GONÇALVES © Doutor pela USP –
Brasil.

2022

(…) Em suas pesquisas, a professora
[Neusa Fernandes] valeu-se principalmente
dos processos inquisitoriais que estão no Ar-

Professora Neusa Fernandes autografa exemplares de
seus livros sobre a Inquisição em Minas Gerais. (Foto:
João Roberto/Vale do Café)
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