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Directora do CFJJ sobre os magistrados que vão a Cabo Delgado

“Aprenderam como a justiça se
move numa situação de conflito”

(Maputo) A directora do Centro de Formação Jurídica e Judiciária
(CFJJ), Elisa Samuel, considera
que os magistrados do Ministério
Público (MP) empossados nesta
terça-feira para trabalhar em dez
distritos de Cabo Delgado aprenderam e estão preparados para mover
e fazer acontecer o estado de direito
e justiça em todas as circunstâncias,
incluindo as relacionadas com o
conflito armado naquela província.
Elisa Samuel respondia a uma
pergunta do mediaFAX sobre o tratamento e as estratégias que serão
usadas pelos recém-empossados
para trabalhar em distritos que não
dispõem de infra-estruturas físicas
para a actividade de um procurador
distrital, tendo em conta a destruição a que muitos distritos do norte
de Cabo Delgado sofreram como
resultado de acções terroristas.
“Questões de segurança estão
criadas. Eles [novos procuradores]
saem do centro [CFJJ] com uma

Maputo, 21.09.2022

preparação para lidar com a situação.
Aprenderam como a justiça se move
numa situação de conflito. Têm uma
preparação psicológica para assumir que

não vai lhes faltar apoio, mas também
aprenderam a ler questões de segurança
e de alerta”, disse Elisa Samuel.
Dos 41 novos procuradores

Sessão ordinária decorre de 6 de Outubro a 15 de Dezembro

AR confirma urgência na análise da TSU
(Maputo) Finalmente, a Assembleia da República (AR) recebeu, ontem,
terça-feira, a proposta de revisão da lei nr.
5/2022, de 14 de Fevereiro, que aprova a
Tabela Salarial Única, e garante que o documento deu entrada com carácter urgente.
Ou seja, será um dos primeiros pontos a ser
analisado na sessão ordinária da Assembleia da República, que vai decorrer de 6
de Outubro até 15 de Dezembro.
Pelo carácter urgente, o porta-voz
da Comissão Permanente, Albero Matukutuku, deu a conhecer, falando ontem
a jornalistas, que o documento começou a
ser distribuído ao nível das comissões de
trabalho, no sentido de estas emitirem os
respectivos pareceres para serem avaliados e

deliberados nas sessões plenárias do órgão.
“A casa do povo acabou de receber
ainda hoje [ontem, terça-feira]. Deu
entrada aqui na AR e as comissões vão
começar a trabalhar nesses aspectos.
De acordo com a expectativa que reina
no seio dos cidadãos moçambicanos,
nós vamos dar prioridade” – apontou
o porta-voz da Comissão Permanente.
Trinta pontos estão arrolados para a
sessão. Incluem, além da análise da TSU,
a informação anual do Chefe de Estado, a
análise do Plano Económico e Social, o Orçamento de Estado, entre outras matérias.
Entretanto, segundo se sabe, a agenda é flexível, podendo, ao longo da sessão,
haver acréscimo ou redução. (Redacção)
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distritais empossados na mesma cerimónia, dez vão para a província de
Cabo Delgado, incluindo para distritos
tais como Macomia, Muidumbe e Palma, onde as condições de segurança
são precárias, e sem qualquer tipo de
infraestruturas básicas.
Outros serão distribuídos pelos
distritos de Mueda, Balama, Metuge,
Nangade, Meluco, Ibo e Namuno.
Elisa Samuel não colocou de lado
a hipótese de alguns procuradores verem
a sua ida aos distritos condicionada por
razões de segurança e infra-estruturais.
A cidade de Pemba, capital provincial,
poderá ser o ponto de acolhimento temporário para alguns deles.
Falando na ocasião, Beatriz Buchili, Procuradora-Geral da República,
fez saber que com estes 41 novos procuradores, o Ministério Público passa a
contar com um total de 565 magistrados,
contra os anteriores 524.
“Devemos reconhecer os avanços
que temos estado a registar nesta componente. Contudo, o nosso maior desafio
passa por garantir a cobertura territorial
na promoção de magistrado por habitante
para a redução do fosso existente. A nossa
aposta é também melhorar a eficiência
na intervenção processual, principal e
acessória do Ministério Público, garantir
a eficácia na fiscalização da legalidade,
na defesa dos menores e na promoção do
acesso do cidadão ao direito e à justiça”,

Principais Câmbios MZN
em 19 de Setembro de 2022

Moeda

Compra

Venda

ZAR/MT
USD/MT
GBP/MT
EUR/MT

3,60
63,25
72,49
63,19

3,67
64,51
73,93
64,45

Fonte:
Nota: Cotações válidas apenas para

montantes inferiores ao contravalor de
5.000 USD (cinco mil dólares americanos)
Maputo, 21.09.2022

disse Beatriz Buchili.
Acrescentou que o combate à
corrupção deve ser também prioridade
dos novos magistrados, por constituir
um modus operandi que os criminosos
usam para o cometimento de outros
crimes que consubstanciam criminalidade organizada e transnacional.
Além dos dez distritos de
Cabo Delgado, foram reforçadas as
procuradorias de Nipepe, Mecula,
Ngauma, Mavago, Maúa, na província do Niassa; Murrupula, Nacaroa,

Mecuburi, Memba, Mossuril, Malema
e Lalaua, na província de Nampula.
Na zona centro foram cobertos os
distritos de Chinde, Mopeia, Morrumbala, na Zambézia; Tsangano, Changara,
Mutarara e Mágoè em Tete; Mossurize e
Macossa, em Manica e Marromeu, Caia,
Maringue e Búze, em Sofala.
Para o sul, foram abrangidos os distritos de Mabote, Vilankulo e Funhalouro,
na província de Inhambane, Chigubo, e
Mabalane, em Gaza e, Kampfumo, na
cidade de Maputo.(Eduardo Conzo)

Ainda a ideia de forçar uma terceira
candidatura presidencial de Filipe Nyusi

Já se bate de frente por
um categórico não

(Maputo) Castigo Langa, antigo
ministro dos Recursos Minerais e Energia no governo de Joaquim Chissano,
decidiu, de frente e sem tabus nem
salamaleques colocar a sua opinião
em torno da ideia que tenta forçar
uma terceira candidatura presidencial

para Filipe Nyusi, até agora assumida
unicamente pela ala juvenil do partido
Frelimo, a Organização da Juventude
Moçambicana (OJM).
O antigo ministro esteve na II
sessão extraordinária do Comité Central da Frelimo, que teve lugar semana

Actividade do Mercado - BVM
Estatísticas do final do dia 20 de Setembro de 2022.
Ofertas de Venda
Obrigações
--Fundos Públicos
--Acções
--CMH --HCB
Papel Comercial
---

Ofertas de Compra
Valores Mobiliários
Obrigações
--Fundos Públicos
---

Preço (MT)
----Preço (MT)
--1.800,00
-2,45
-Preço (MT)
-----

Acções
CDM EMOSE HCB --Papel Comercial
---

46,00
11,00
2,00
-----

Mercado de acções
Acções
Último Preço
CDM 45,60
CMH 1.800,00
EMOSE 11,25
ZERO INVESTIMENTOS, S.A
20,00
TOUCH-Touch Publicidade, S.A
3,20
ARCO-Arco Investimentos,S.A
100,00
HCB 2,45
ARKO SEGUROS 1.250,00
REVIMO 12.750,00
2BUSINESS - 2BUSINESS, S.A
1,00
PAYTECH, S.A
10,00
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passada, na cidade de Maputo e, na
ocasião, aproveitou o uso da palavra
para dizer que não concordava com a
ideia da terceira candidatura.
Para ele, a ideia não é boa,
nem para Filipe Nyusi, nem para
a sua família e muito menos para
o partido Frelimo. Com as coisas
colocadas desta maneira, o antigo
governante faz um apelo no sentido de Filipe Nyusi simplesmente
recusar a proposta do terceiro
mandato, porque uma hipotética
aceitação traria consequências
consideradas “imprevisíveis”.
“O meu apelo vai pessoalmente
para o camarada presidente [Filipe
Nyusi]: caso apareça uma proposta no
sentido de ser o próximo candidato da
Frelimo nas eleições presidenciais,
por favor, faça como fez com a oferta
de tractor: não aceite. Não seria bom
nem para o camarada presidente e sua
família, nem para a Frelimo e, seria
um precedente com consequências
imprevisíveis para o nosso país” –
apontou Castigo Langa.
Argumentando o seu não,
Castigo Langa apontou que até
suspeita que a ideia tenha sido
parida em grupos de interesses
que simplesmente quererão usar
a imagem de Filipe Nyusi como
uma ponte para a prossecução dos
seus “interesses egoístas” e longe
dos interesses nacionais.
“Uma proposta nesse sentido,
tanto pode provir de oportunistas

com o objectivo de cavalgarem o
camarada presidente na prossecução
de seus fins egoístas, contrários ao
interesse nacional, como de camaradas de boa-fé, apenas invadidos pelo
medo do desconhecido” – sublinhou o
antigo ministro, reiterando a chamada
de atenção para a necessidade de o
assunto ser abordado numa lógica de
interesse nacional e não de grupos.
Actualmente, não são conhecidos de forma objectiva os pontos de
sustentação dos que querem o terceiro mandato de Filipe Nyusi, senão
somente a colocação que sugere ser
resultado de uma avaliação positiva
ao trabalho realizado ao longo dos já
oito anos de governação.
Nesta abordagem, Castigo Langa
recordou as reticências que foram colocadas quando o presidente Chissano
deixou claro que não estava disposto
nem disponível para se recandidatar
às eleições de 2004. Na altura, recordou Langa, muitos disseram que
a Frelimo não teria um candidato capaz e com capacidade para substituir
Joaquim Chissano, do ponto de vista
de manter o devido equilíbrio social,
económico e político.
“Em resposta, o camarado presidente Joaquim Chissano sossegou-nos
dizendo que, do seu conhecimento dos
vários chefes de Estado pelo mundo fora,
naquele Comité Central havia muitos
camaradas capazes de exercer devidamente o cargo. A experiência provou que
estava certo” – anotou, apontando que

Maputo, 21.09.2022
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Filipe Nyusi, que sucedeu a Armando
Guebuza, não frequentava sequer os
bastidores do governo central.
Assim, o apelo de Castigo Langa
é que Filipe Nyusi rejeite liminar e objectivamente a proposta, tendo em conta
que não se deve brincar de violar ou
mudar a constituição por mera vontade
de satisfazer interesses de pessoas.
“Dada à nossa amizade dos tempos
de estudante de engenharia, estaria pessoalmente confortável com a eventual
continuação do camarada presidente
Filipe Jacinto Nyusi, mas pesa-me a
consciência porque sei que mudanças
inconstitucionais podem encorajar
iniciativas de igual natureza por parte
de outros protagonistas, com elevado
potencial de descambarem em tragédia” – alertou, concluindo que “se da
tragédia resultar sangue, será o camarada
presidente a sujar asmãos enquanto os
proponentes se distanciam sem qualquer
pudor nem hesitação”.
Diante desta opinião, o que se diz
é que Filipe Nyusi preferiu não se pronunciar, deixando dúvidas no ar sobre
as linhas com as quais se vão coser os
debates seguintes sobre a candidatura
presidencial da Frelimo.
Apesar de, em princípio, a discussão do candidato presidencial não estar
prevista a ser discutida no XII Congresso
da Frelimo, que começa já nesta sexta-feira, espera-se que o assunto faça parte
dos corredores, particularmente agora
que o assunto já extravasou a área do
politicamente correcto.(Redacção)
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Nyusi visita MP para ver como
estão a viver os regressados

(Maputo) O Presidente da República e Comandante Chefe das Forças de
Defesa e Segurança visitou, nesta terça-feira, a vila municipal de Mocímboa da
Praia, local que por mais de um ano serviu
de “quartel-general” dos terroristas que
actuam no norte do país.
Filipe Nyusi disse que foi a Mocímboa
da Praia para ver como “as famílias que
regressaram estão a viver”, depois de terem
se cansado de suportar condições excessivamente adversas nas matas de Cabo Delgado.
Além de avaliar as condições de
vida dos regressados, o Presidente da
República apresentou cerca de 80 pessoas
[regressadas], parte das quais faziam supostamente parte dos grupos terroristas.

De acordo com a Rádio Moçambique, as pessoas deixaram de fazer parte
dos bandos terroristas e regressaram
depois de terem compreendido que o
melhor era regressar para reiniciarem a
vida próximo dos parentes.
Filipe Nyusi voltou a colocar o pedido
de perdão. Ou seja, a necessidade de outros
moçambicanos compreenderem que quem
se arrepende e regressa deve ser perdoado.
Por outro lado, o Presidente da
República autorizou o início efectivo
da actividade piscatória em Mocímboa
da Praia, mas insistiu na necessidade
de a população aprimorar os níveis de
vigilância, tendo em conta a dispersão
dos grupos terroristas.(Redacção)

Proposta de lei que quer alterar a actuação das ONG

OSC dizem que não pode avançar

(Maputo) Mais de 60 Organizações
da Sociedade Civil (OSC) convocaram,
nesta terça-feira, uma conferência de
imprensa, para partilharem o seu se posicionamento em torno da proposta de lei
das Organizações Sem Fins Lucrativos.
No concreto, as organizações dizem que
o instrumento é problemático na construção do Estado de Direito Democrático e
no exercício da cidadania.
Segundo estas, as normas propostas
pelo Governo estabelecem uma ambígua
e abusiva interferência no modo do
funcionamento da Sociedade Civil. Entendem que as normas limitam seu o funcionamento e a aprovação não obedeceu
à lógica da ampla participação pública.
As OSC dizem estar surpresas
ainda mais pelo facto de não encon-

trarem fundamentos para as alegacões
segundo as quais, as Organizações
sem fins lucrativos têm uma ligação
com o branqueamento de capitais e
financiamento ao terrorismo.
Face a estas e outras constatações,
as Organizações da Sociedade Civil
pretendem levar a cabo uma campanha
colectiva que visa proteger o exercício
da cidadania activa e o espaço cívico,
em prol da democracia e participação
do cidadão na vida pública.
A conferência de imprensa que
ontem teve lugar insere-se na campanha “Por uma Lei das Organizações
Sem Fins Lucrativos que garante o
livre associativismo e consentânea
com os direitos e liberdades constitucionais”.(Sérgio Carimo)

CURTAS
Nyusi recebe pre
sidente da Tanzânia

(Maputo) O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, recebe hoje,
quarta-feira, no gabinete da Presidência
da República, a Presidente da República Unida da Tanzânia, Samia Suluhu
Hassan, para conversações oficiais, no
Maputo, 21.09.2022

âmbito da visita de Estado que efectua
ao país, de 20 a 23 de Setembro corrente.
A visita da presidente Samia Suluhu
a Moçambique surge em resposta ao
convite formulado pelo Chefe do Estado
moçambicano e enquadra-se no reforço
e aprofundamento dos laços históricos
de irmandade, solidariedade e de cooperação política, económica, social e

cultural entre os dois países.
Durante a visita, os dois chefes de
Estado passarão em revista a situação
política, económica e social de cada um
dos países, bem como trocar impressões
sobre questões de interesse comum a
nível da África Austral, do continente
africano e do mundo em geral.
A Tanzânia participa na Missão
Militar da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral que combate
terrorismo em Moçambique.(x)

Lançamento dos
58 anos das FADM

(Maputo) O quartel-general das
Forças Armadas de Defesa de Moçambique acolhe esta quarta-feira, as cerimónias do lançamento dos 58 Anos do
desencadeamento da Luta de Libertação
Nacional e dia das Forças Armadas de
Defesa de Moçambique (FADM).
Campanhas de cirurgias diversas,
a serem realizadas por equipas da saúde
militar das FADM no Hospital Provincial
de Niassa, actividades culturais, condecorações e deposição de coroa de flores
na Praça dos Heróis, são entre outras,
actividades que preenchem o mês das
FADM que neste ano comemora-se sob
o lema: “Forças Armadas de Defesa de
Moçambique, Firmes na Defesa e Segurança Territorial do Rovuma ao Maputo
e do Zumbo ao Índico”.
As cerimónias serão dirigidas pelo
ministro da Defesa Nacional, Cristóvão
Artur Chume e contam com a participação do Almirante Joaquim Mangrasse,
Chefe do Estado-maior General.(x)

Restabelecimento
nesta sexta-feira

(Maputo) O Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de
Água-FIPAG prevê para esta sexta-feira
o restabelecimento do abastecimento
normal da água potável à cidade de
Quelimane, na província da Zambézia,
condicionado por uma avaria registada
na linha de transporte de água do Campos
de Furos de Nicodala para o Centro de
Distribuição de Quelimane.
Os trabalhos de reparação da avaria
encontram-se na fase conclusiva, estando
a equipe técnica a preparar os materiais
e equipamento para a execução dos trabalhos finais de conexão da tubagem.(x)
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