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Homem é preso por vender Suruma 
para oferecer cabelo à esposa

Português acusado de corrupção no negócio de visto P.9

PRM sem pistas sobre bebé roubado no 
Hospital Provincial de Pemba P.8

Celebrações do 7 de Abril já mexem em Nampula
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Nyusi pede apoio de 300 milhões de dólares 
por ano para o combate ao terrorismo

Visita presidencial ao Reino da Jordânia 

MANGAVA DOS SANTOS

O Presidente da República, Filipe Nyusi, 
pediu ajuda ao Reino da Jordânia no 
combate ao terrorismo na província de 

Cabo Delgado, anunciando pela primeira vez 
o custo das operações militares e a segurança 
alimentar naquela província, avaliado em mais 
de 300 milhões de dólares por ano. 

“Pedimos para que os nossos amigos nos 
possam ajudar, porque as operações que agora 
estão em curso são muito, muito caras, são 
aproximadamente 300 milhões de dólares por 
ano”, referiu. “Então precisamos de apoios de 
todos aqueles que puderem, na dimensão que 
possam”, acrescentou.

Nyusi fez as declarações após um encontro 
internacional realizado em Aqaba, capital da 
Jordânia. A declaração foi gravada e distribuída 
pela Presidência da República de Moçambique 
e enviada a comunicação social no dia 24 
de Março. No encontro promovido pelo Rei 
Abdullah II, Nyusi reuniu igualmente com o 
Presidente do Ruanda, Paul Kagame, e o Chefe 
de Estado da República Democrática do Congo, 
Felix Tshisekedi. 

A reunião visava discutir formas de combater 
o terrorismo na região. O chefe de Estado 
interveio nos encontros do Processo de Aqaba, 
iniciativa lançada em 2015 pelo rei Abdullah 
da Jordânia para debater a cooperação 
internacional nas áreas militar e de segurança. 
Nyusi aproveitou a ocasião para reforçar 
e promover a fórmula que Moçambique 
encontrou para enfrentar o problema do 
terrorismo no norte do país. 

“O modelo de Moçambique foi o único até 
aqui. Um modelo híbrido que permitiu a 
cooperação com o Ruanda, mas também com 
a Comunidade de Desenvolvimento da África 
Austral (SADC). Temos essa experiência e 
dissemos que os resultados são imediatos e 
enquanto com o Ruanda os resultados são a 
curto, mas também são a médio, conforme a 
evolução. Para multilateral os resultados surgem 
a médio e longo prazo”, explicou. 

Nas sessões participaram (presencialmente e 
por teleconferência) representantes militares 
e de segurança dos Estados Unidos, de países 
europeus, asiáticos e africanos, assim como 
representantes de empresas internacionais e 
instituições acadêmicas. O reino de 10 milhões 
de pessoas, que abriga bases militares dos EUA, 
a Jordânia se considera um dos principais 
aliados nos esforços dos Estados Unidos contra 
o extremismo.O rei Abdullah da Jordânia 
participou de algumas das discussões, que se 
concentraram na coordenação de uma resposta 
às ameaças terroristas “recém-descobertas”, 
disse a agência de notícias Petra.

Organizações estranhas
 
Filipe Nyusi denunciou, na declaração enviada 
a imprensa, que há muitas organizações que 

fazem pedidos no exterior em nome do país, 
mas que o Governo desconhece. Por desconfiar 
das suas intenções, o estadista moçambicano 
pede a todos que quiserem apoiar que falem 
directamente com o seu governo, pois o 
contrário pode servir para “instigar”.  

“Ficou claro” para os participantes que 
quiserem apoiar Moçambique, que devem 
“interagir directamente com o Governo 
ou com organizações visíveis” que actuam 
com “transparência e de forma efectiva”, 
referiu. “Andamos a descobrir que há muitos 
moçambicanos que estão a negociar apoios lá 
fora para as suas organizações e depois não 
sabemos o que é”, acrescentou. Alguns desses 
apoios por via de “intermediários”, “não 
chegam” à frente de combate e outros apenas 
servem para “instigações” e outros fins, referiu, 
sem mais detalhes.

Reunião com Paul Kagame 

O Presidente Filipe Nyusi reuniu mais uma vez 
com o seu homólogo Paul Kagame, desta vez na 
Jordânia. A agenda da reunião dos dois chefes 
de Estado permanece no segredo dos deuses, 
como tem sido o habitual. 

Entretanto, sabe-se que o Ruanda vai entrar na 
“festa” para aproveitar das oportunidades que o 
gás do Rovuma vai criar. Por exemplo, há uma 
empresa ligada às elites ruandesas que entrou 
na lista das finalistas para prestar serviços de 
engenharia e construção civil na plataforma de 
exploração de gás natural em Cabo Delgado, 
através da mão da Totalenergies. 

A nível militar, a União Europeia admitiu em 
Janeiro a possibilidade de cooperação com o 
Ruanda para o fim do terrorismo no Norte de 
Moçambique. O Ruanda tem agora dois mil 
homens em Moçambique entre militares para 
acções ofensivas e polícias para a manutenção 
da ordem e segurança pública, em Cabo 
Delgado, província assolada pelo terrorismo há 
mais de quatro anos. Apesar de nunca admitir, 

algumas organizações acreditam que a França 
esteja a dar apoio as tropas para a manutenção 
dos esforços de guerra. Paul Kagame nega 
que exista apoio de quem quer que seja. 
Nyusi corrobora e diz que se trata de pura 
“solidariedade”. A ideia é que as operações da 
Totalenergies reiniciem este ano, com segurança 
garantida por Moçambique e seus parceiros 
regionais e não só. 
.
A província de Cabo Delgado é rica em gás 
natural, mas tem sido aterrorizada desde 
2017, por rebeldes armados, sendo alguns 
ataques reclamados pelo grupo extremista 
Estado Islâmico. O conflito já provocou 
mais de 3.100 mortes, segundo o projeto de 
registo de conflitos ACLED, e mais de 859 
mil deslocados, de acordo com as autoridades 
moçambicanas. Desde Julho, uma ofensiva das 
tropas governamentais com apoio do Ruanda 
a que se juntou depois a Comunidade para o 
Desenvolvimento da África Austral (SADC) 
permitiu o aumento da segurança, recuperando 
várias zonas onde havia a presença dos rebeldes, 
que estavam ocupadas desde Agosto de 2020.

A acção militar das forças conjuntas obrigou 
os grupos rebeldes a se dispersarem e actuar 
fracionados, voltando a protagonizar ataques 
esporádicos em áreas reconquistadas pelo 
Governo. Um relatório recente do Instituto de 
Economia e Paz, com sede em Sydney, disse que 
a região do Oriente Médio e Norte da África foi 
responsável por 39% das mortes relacionadas ao 
terrorismo em todo o mundo entre 2007 e 2021. 

O total global caiu substancialmente, em 
parte por causa do enfraquecimento do ISIS, 
acrescentou o relatório. O documento revelou 
que a região do Sahel da África foi responsável 
por cerca de metade das mortes relacionadas ao 
terrorismo em 2021. O número de mortes em 
todo o mundo por terrorismo no ano passado, 
foi de 7.142 – uma queda de 1,2% em relação ao 
ano anterior e um terço do total registrado em 
2015, lê-se no documento. 

”O modelo de Moçambique foi o único até aqui. Um modelo híbrido que permitiu a cooperação com o Ruanda, mas 
também com a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) - Presidente Nyusi



SOCIEDADE                                                                                                                                                              NGANI, 28 de Março de 2022 - P3

Celebrações do Dia da Mulher Moçambicana já mexem em Nampula

ANTÓNIO CINTURA

João António é o nome fictício que 
atribuímos ao jovem de 27 anos de idade 
que junto da esposa de 22, foram flagrados 

pela polícia no posto de controlo entre o distrito 
de Nampula e o de Murupula, na zona do 
Lourenço, na Estrada Nacional n°1 (EN1), na 
posse de 16 de quologramas de cannabis sativa 
vulgo suruma. O casal saía do povoado de 
Cussi, no distrito de Mogovolas para cidade de 
Nampula com o objectivo de vender a droga e 
comprar cabelo artificial para a mulher usar no 
dia da mulher moçambicana.

Segundo o jovem que diz ser a primeira vez que 
se envolve no negócio, tudo começou quando a 
esposa que também se encontra detida, exigiu 
ao marido a compra de cabelo porque neste ano 
ela queria estar mais bonita nas festividades. 
Para não decepcionar a parceira, o homem 
sentiu-se obrigado a levar o único saco de 
mandioca seca que tinha no celeiro e foi trocar 
com suruma, para vender em Nampula, onde o 
produto é altamente concorrido. 
 
Ansiosa pelo cabelo, a mulher não quis ficar 
para trás e deixar o marido tratar do negócio 
sozinho. Ela deixou os dois filhos em casa, 
empoleirou-se na motorizada do casal e 
acompanhou o parceiro. “Eu nunca vendi este 
produto e nem sou produtor. Estou aqui porque 
a minha mulher queria extensões para ficar 
bonita no dia 7 de Abril e como eu não tinha 
dinheiro, preferi trocar um saco de mandioca 
seca com outro saco de suruma porque ouvi 
dizer que a droga dá muito dinheiro por aqui”” 
contou o indiciado.

Ainda de acordo com o homem, durante a 
viagem, a sua motorizada teve uma avaria e 
como não queria ficar muito tempo na estrada, 
preferiu pedir ajuda numa casa e deixar a 
mota, tendo seguido a viagem de transporte 
semicolectivo, na esperança de chegar o mais 
breve possível em Nampula e vender o produto.  

“Eu acreditava que com os trocos da venda da 
droga conseguiríamos arranjar a mota, mas 
quando chegamos no posto de controlo, agentes 
da polícia começaram a revistar as nossas 
bagagens e encontraram o saco comigo. Quando 
contei os motivos que me levaram a vender 
a suruma, eles também prenderam a minha 
esposa, por isso estamos aqui”, disse.

A mulher que deu o seu depoimento em língua 
Macua, assume ter exigido o marido a pautar 
pelo negócio porque segundo ela, queria estar 
diferente no dia da mulher moçambicana. “Eu 
disse ao meu marido que neste ano, quero usar 
extensões no dia 7 de Abril e como ele não 
tinha dinheiro e lá na nossa zona há muita 
fome, preferimos trocar a nossa mandioca 
seca com este produto através do tio que tinha 
uma machamba no ano passado”, confessou 
a mulher. “Eu só vim com ele para que depois 
da venda me acompanhasse na loja para irmos 
comprar o cabelo”, acrescentou. 

Antes de sair do povoado de Cussi, o jovem 
combinou com um suposto comprador que 
pagaria 3700 meticais (três mil e setecentos 
meticais) pela droga. Também nas malhas 
da polícia, o cliente nega o seu envolvimento 
na “bolada” e alega que o vendedor é apenas 
um conhecido que ele iria oferecer abrigo, até 
conseguir vender o produto.

“Eu não sou a pessoa que iria comprar essa 
droga. Apenas queria oferecer hospedagem por 
ser um amigo, que sempre vendeu mandioca 
seca para mim. Quando ligou, eu pedi para 
que voltasse com o produto porque é proibido, 
mas ele não quis ouvir”, refutou o suposto 
comprador.

O porta-voz do Comando Provincial da PRM 
em Nampula, Zacarias Nacute, que considerou 
a detenção e apreensão da droga como resultado 
do trabalho de revista de bagagens dos agentes 
escalados no posto de controlo, deixou um 
apelo aos moçambicanos para não enveredarem 
por actos ilícitos para satisfazer as suas 

parceiras. “Queremos de igual modo apelar as 
nossas mulheres de Nampula e do país em geral 
para que festejem segundo as suas possibilidades 
e que também compreendam as condições 
financeiras dos seus parceiros para evitar que os 
maridos acabem por enveredar em actividades 
criminosas para satisfazer a elas no dia 7 de 
Abril” disse o porta-voz.

Cussi, centro de produção de suruma 

O Distrito de Mogovolas, principalmente o 
povoado de Cussi, pode ser um dos focos de 
produção e consumo de canábis sativa. Durante 
a semana finda, a polícia apreendeu duas cargas 
da droga, tendo apresentado a primeira na 
terça-feira. No caso, um indivíduo trazia quatro 
baldes de 10 litros cheios de suruma para vender 
na cidade de Nampula.

Para o porta-voz, essa é uma situação que o 
Comando Provincial irá comunicar à polícia 
daquele ponto para tomarem mais atençãocom 
as possíveis produções do estupefaciente para 
que não se alastre pela província. “Iremos fazer 
um trabalho junto do distrito de Mogovolas 
para garantir que não tenhamos mais casos 
de circulação de canábis sativa na província” 
concluiu Nacute.

Homem preso por vender Suruma 
para oferecer cabelo à esposa

“Queremos de igual modo 
apelar as nossas mulheres de 
Nampula e do país em geral, 

para que festejem segundo as 
suas possibilidades e que também 
compreendam as condições 
financeiras dos seus parceiros 
para evitar que os maridos acabem 
por enveredar em actividades 
criminosas para satisfazer a elas 
no dia 7 de Abril” disse o porta-
voz da PRM em Nampula.
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Sem a presença do Selecionador 
Nacional, Chiquinho Conde, nem 
do capitão da equipa, Zainadine 

Jr., o nosso combinado nacional ficou-
se por um empate, a uma bola, frente ao 
Níger, naquela que foi a primeira de duas 
partidas de carácter particular realizadas 
em Nouakchott (capital da Mauritânia), 
inseridas num Torneio Internacional que 
decorreu no contexto das Datas-FIFA.

Mais do que o empate da nossa seleccão, 
que se mostrou bastante perdulária, 
foi toda a celeuma “extra-campo”, que 
envolveu este encontro - justamente 
pelo facto de se terem registado essas 
ausências, quer do treinador principal, 
quer do capitão da equipa. Chiquinho 
Conde não pôde fazer-se presente ao jogo 
frente ao Níger, pois só conseguiu chegar 
a Nouakchott à posterior - em decorrência 
de ter ido participar num “Fórum 
Internacional de Treinadores”, realizado 
em Leiria, Portugal.vJá Zainadine Jr. 
não teve permissão para entrar em solo 
mauritano, em virtude de o seu passaporte 
ter um prazo de validade inferior a seis 
meses. 

Em ambos os casos, e uma vez mais, os 
canos viraram-se todos para a Federação 
Moçambicana de Futebol. Não obstante, 
apesar de lhe ser imputado o ónus da (ir)
responsabilidade por estes sucedâneos 
gravíssimos, ao que tudo indica, aquela 
instituição manteve-se impávida e serena, 
uma vez que não esboçou (tanto quanto 
se sabe) qualquer reacção justificativa, 
oficialmente.

O Seleccionador justificou a sua ausência 
nas redes sociais, depois de ter sido 
amplamente criticado por uma multidão 
de internautas (adeptos da equipa de 
todos nós). De acordo com o antigo 
capitão dos mambas, a sua participação 

no Fórum de Treinadores em Leiria foi 
comunicada atempadamente à FMF.  E foi 
devidamente autorizada.Tal participação, 
segundo Conde, era presencial e com 
carácter obrigatório para treinadores, como 
ele, formados pela Federação Portuguesa 
de Futebol (FPF), e sócios da Associação 
Nacional de Treinadores de Futebol 
(ANTF), sendo que, com a sua ausência, 
corria o risco de não ver revalidada a sua 
Licença de Treinador do IV Nível Pro-
UEFA.

Disse mais ainda: que a Federação 
garantiu que encontraria formas de fazer 
com que a sua presença no jogo contra o 
Níger se efectivasse - ou seja, que seriam 
encontradas as melhores alternativas, em 
termos de ligações aéreas, que o pudessem 
fazer desembarcar em Nouakchott, antes da 
partida frente ao Níger.

O Fórum de Treinadores, que durou dois 
dias, terminou às 18 horas da passada 
segunda-feira, ou seja, exactamente à 
mesma hora, em que, segundo Chiquinho, 
parte o único voo diário que faz a ligação 
entre a capital portuguesa e Casablanca, no 
Marrocos – porta de entrada “obrigatória” 
para a capital mauritana –, que sai 
pontualmente de Lisboa às 18 horas locais.

Como se não bastasse, a viagem (terrestre) 
entre Leiria e a capital leva por volta 
de uma hora e meia…. Meio a brincar, 
Chiquinho disse ainda: “a não ser que a 
FMF alugasse um ´jatinho’, exclusivamente 
para mim, não tinha como eu chegar a 
Casablanca”

Daqui pode deduzir-se uma coisa, sem 
apelo nem agravo:  a FMF foi pela “lei do 
menor esforço” – isto é: quedou-se pela 
ligação aérea mais óbvia, e provavelmente 
a mais barata: Lisboa/Casablanca, (que, 
como já nos referimos é a porta de entrada 

para Noaukchott). E dada a “incompatibilidade” 
dos horários, conformou-se!

Fazendo apenas um raciocínio rápido: existem 
milhares (senão milhões) de marroquinos e 
portugueses, a residirem em França. Logo, é de 
imaginar que as ligações Lisboa/Paris e Paris/
Casablanca sejam quase que ao estilo “ponte 
aérea” … Será que a FMF explorou essa e ouras 
possibilidades? Enfim, jogamos sem treinador, na 
partida frente ao Níger.

Já o caso do capitão Zainadine Jr. foi ainda mais 
penoso: o craque foi devolvido à procedência! 

Depois de ter ficado retido por pouco mais de 24 
horas no aeroporto de Nouakchott, embarcou 
nas primeiras horas de quarta-feira, no avião de 
regresso a Portugal, com escala em Casablanca. 
O atleta foi impedido de entrar na Mauritânia 
pelo facto de o seu passaporte expirar em menos 
de 180 dias. 

Zainadine teve o seu passaporte retido, por 
militares no aeroporto, os quais sequer se 
dignaram a informá-lo sobre os reais motivos 
da sua permanência naquele espaço (aeroporto) 
sem as mínimas condições. Um tratamento, 
aliás, diferente do que mereceu outro atleta 
moçambicano, Reginaldo Faite, que segundo se 
soube foi imediatamente devolvido “à origem” 
depois não ter apresentado o certificado de 
vacinação, contra a COVID-19, depois de 
desembarcar em Nouakchott. 

Valeu a intervenção diplomática desde Maputo 
para que a situação de Zainadine fosse 
desbloqueada. Entretanto, há muitos “senões” 
– que o leitor pode por si concluir – a apontar a 
esta Federação, para não corrermos o risco de 
andar aqui a se acusados de ser “do contra” …
Enfim, jogamos sem treinador e sem capitão, 
empatamos com o Níger, naquele que foi um 
jogo de preparação para embates mais sérios 
(nomeadamente do CHAN e do CAN) …

Brincando aos “futebóis” …
Homero Lobo
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AD LITTERAM
Por Afonso Almeida Brandão

Inventário da incógnita 

Tenho andado a ler, ultimamente, 
alguns Mentores das mais variadas 
Escolas do Pensamento Moderno. 

Num pequeno inventário que posso aqui 
fazer acerca do que retiro, é que existe 
um manancial e uma confusão de saberes 
bastante generalizados.

O Leitor com boa vontade, receptivo, fica 
perplexo com tantas ilações contraditórias. 
A investigação sobre o Mundo, erudita, 
imaginativa ou auto-didacta, queima 
etapas para esbarrar numa muralha de aço. 
Para onde vamos? -  perguntarão os mais 
sépticos.

Alguns reportam-se ao Ciclo obrigatório 
dos impérios: ASCENSÃO, DECLÍNIO 
e QUEDA. Segundo eles, é um processo 
repetitivo, uma realidade histórica que se 
relaciona com a exaustão e o excesso dos 
dominadores, e também com as sementes 
da insurreição que se desenvolvem 
paralelamente e os afrontam; outros 
angustiam-se com a perda de Valores que 
consideram fundamentais e acham que os 
saltos em frente, não calculando todos os 
efeitos nefastos envolvidos nessa aventura 
incansável, empobrecem o Espírito do 
Homem; outros ainda mantêm uma 
Esperança Firme na alteração sistemática 
que está a empreender-se, à base de novas 
regras, e que é uma demonstração de 
liberdade e um sintoma de abertura ao 
universo das grandes descobertas. Como já 
está a ser, temos de reconhecer. 

Todos são mais ou menos tenazes e hábeis 
nas suas exposições, manuseiam com o 
maior à vontade (embora quase sempre 
apenas resumindo) clássicos do “mundo 
pensado do homem e para o homem”, 
fazem sínteses e enxertos às vezes algo 

estranhos, procurando apresentar a quem os 
lê uma estrada aberta na continuação dos 
caminhos pedregosos onde tudo começou e 
avançou. É uma explosão de propostas.

Do que leio e do que deduzo (e do que a 
minha observação constata), o meu estado 
de dúvidas (que alguns consideram o reino 
da sabedoria, aliás, seria bom que fosse: 
assim estaria certo nessa dúvida!) não vai 
diminuindo.

Tenho reiteradamente defendido a ideia, 
em conversas soltas, que a mundialização 
das actividades e das relações será o novo 
lugar do Homem, uma praça inaugural 
de todas as permutas e fusões. Virá com o 
Tempo, mas arrastando incompreensões, 
alguns tormentos, várias insanidades. 
Também obedeço, nessas mesmas 
conversas (ou em artigos que publiquei e 
continuo a publicar nos últimos anos na 
Imprensa Moçambicana e Europeia), a 
uma permissa: a tentação dos Impérios, 
de acordo com a crónica geral, é a de se 
manterem e, se possível, alargarem-se. Até 
a corda partir. Deste modo, parecem repetir 
o Ciclo Biológico do próprio Homem: 
NASCIMENTO, VIDA e MORTE. 

Chamemos-lhe a Tirania do Ciclo ou 
da Natureza. Não se foge a ela, embora 
todos os impérios, como todos os homens 
se cumpram com mais ao menos Saúde, 
maior ou menor Coragem, mais ou menos  
Inimigos, capacidade de gerir circunstâncias 
e a influência (não muito citada, há que 
reconhecê-lo) do ACASO. Tudo o que 
está para trás (conquistas, transformações, 
estabilidades e insurreições) é o retrato, 
bem ou mal retocado, que deixamos aos 
nossos Herdeiros (e não só!) para que 
meditem nas rugas, nos cansaços e na 

patina do pensamento e da acção. É a voz 
dos Antepassados -  para alguma coisa deve 
servir. Tantas passagens de testemunho 
são percurso feito. Claro que prevalece 
a  incógnita, a Verdade Total não tem 
moradia, sejam quais forem as Mezinhas, 
as Vacinas, a Documentação ou os Gurus. 
E no que respeita ainda à INCÓGNITA, 
se ela não fosse um Valor, os nossos 
Herdeiros - e não sei é em que Geração 
será! - provavelmente vão ser todos ricos de 
Corpo e de Alma. O velho sonho Utopista 
da Fraternidade, mesmo citado a sorrir, não 
pode morrer. E não esquecer, também: TER 
não é muito, SER é bastante.

Hoje fico por aqui. O tema é vastíssimo 
e o espaço para esta crónica acabou. 
Tentarei, eventualmente, nos próximos 
artigos, orientar-me na montanha dos 
conhecimentos e das intuições, para não me 
perder, ou para me perder menos. E convido 
o Leitor para esta viagem em mares tão 
difíceis. Mas tudo é abordável. Cinco ou 
dez minutos são bem gastos numa vontade 
mútua de esclarecimento. 

Pense, por exemplo, porque razão a Rússia 
invadiu a Ucrânia e porque é que a Coreia 
do Norte (também ela!) volta não volta, 
vem provocando deliberadamente outros 
Países, como aconteceu no passado dia 
24 do corrente mês - , ao “direccionar” 
um míssel para as águas territóriais do 
Japão? Enquanto os Senhores das Grandes 
Potências do Mundo não ACORDAREM 
de uma vez por todas para a realidade 
que nos cerca, o nosso Planeta e a actual 
Humanidade, correm sérios riscos de 
desaparecerem do mapa, em consequência 
dos potentes e sofisticados  materiais bélicos 
que se encontram em algumas mãos de 
loucos à solta...   

(E os perigos “escondidos” que representam para a humanidade)

Armas perigosas em mãos incertas podem perigar o Planeta e a Humanidade Material Bélico: uma ameaça permanente no séc. XXI
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Pagamento de impostos em Niassa

ATM supera meta de colecta de receitas
PEDRO FABIÃO

Com uma meta de 103.7 milhões de 
meticais para os primeiros dois meses 
deste ano, a Autoridade Tributária 

de Moçambique (ATM), Delegação 
Provincial de Niassa, superou em 6.24 pontos 
percentuais na colecta de receitas financeiras 
resultantes de cobranças dos impostos dos 
diversos contribuintes e colocou nos cofres do 
Estado cerca de 110.2 milhões.

O Delegado da ATM em Niassa, Manuel 
Quinze, que revelou a informação na última 
quarta-feira ao nosso jornal, disse que foram 
três meios principais que contribuíram 
grandemente para o alcance e superação da 
meta para 106,24 por cento, nomeadamente 
o Imposto de Rendimento de Pessoas 
Singulares (IRPS), Imposto Simplificado 
para Pequenos Contribuintes (ISPC) e o de 
Receitas Próprias entregues pelos governos 
provinciais ou distritais.

“Estes três impostos contribuíram de forma 
positiva para o alcance da meta, influenciada 
pelas fiscalizações às empresas, educação 
e sensibilização da população para o 
pagamento de impostos, e a boa arrecadação 
de receitas sobre o comércio externo através 
da importação de bens em que Alfandegas de 
Niassa tem tido uma boa colecta de impostos 
nos últimos tempos”, explicou o chefe da 
ATM em Niassa.

Quinze avançou ainda que até ao final do 
presente ano Niassa tem como meta arrecadar 
receitas de 838.7 milhões de meticais. 
Segundo ele, o valor está incrementado 
em pelo menos 70 por cento quando 
comparado com 2021, ditando maiores 
desafios para a ATM na província onde estão 
sendo aprimorados esforços para diversas 
actividades com vista a conseguir, até 31 de 
Dezembro de 2022, a entrega do valor.

O delegado salientou que se tratam de 
actividades que estarão viradas para a 
fiscalização e auditorias; conversão de 
associações em cooperativas; controlo 
transfronteiriço; controlo de exportações; 
entre outras, que passam necessariamente 
pelo empenho e força de todos os seus 
funcionários tomando em conta a 
implementação das estratégias, do fluxo 
económico e de transacção comercial na 
província de Niassa.

Para a fiscalização e auditorias existem 
algumas acções a serem levadas a cabo para 
o encaixe de receitas. Dentre elas constam 
a priorização de fiscalizações de circulação 
de mercadorias, de Imposto de Valores 
Acrescentados (IVA) e a facturação, todas 
essas contarão com o apoio de equipas multi-
sectoriais. 

As auditorias, segundo o delegado, serão 

incrementadas através da equipa de 
coordenação de forma a corrigir as falhas de 
apresentação de impostos dos contribuintes, 
incluindo auditoria dos desembaraços que 
irão incidir sobre os produtos importados, 
geralmente armazenados pelos agentes 
económicos.

Conversão de associações em cooperativas

Neste quesito, a nossa fonte sublinhou que 
o processo surge porque a etapa em que 
elas se encontram, por si só, não têm fins 
lucrativos, conforme a lei que as instaura e 
com as cooperativas, as agremiações estarão 
abertas ao mercado para desempenhar as 
suas actividades como qualquer entidade 
empresarial.

Nos distritos de Cuamba, Mecanhelas, 
Metarica e Maúa, onde a equipa da 
ATM trabalha, o delegado informou 
que se tenciona incluir em números não 
especificados, algumas associações que 
exercem as suas actividades na produção de 
tabaco, algodão e actividades dos ramos de 
agricultura e pecuária, tudo para torná-las 
mais rentáveis e promissoras na contribuição 
fiscal, trazendo mais-valia económica e social.

“As cooperativas são mais flexíveis na 
contribuição fiscal porque têm o mesmo laço 
de funcionar como se fosse uma entidade 
qualquer em termos jurídicos, enquanto as 
associações funcionam como organizações 
sem fins lucrativos, o que não lhes permite 
fazer um comércio legal. Como cooperativas 
podem importar ou exportar e pedir créditos 
às instituições financeiras”, disse Quinze.

Depois do sul de Niassa, a aposta será para 
o centro da província. Até ao momento, 
existem seis cooperativas no distrito de Lago e 
uma em Marrupa, todas elas de garimpeiros, 
saídas do associativismo.

Igualmente, o nosso entrevistado 
mencionou três postos fixos de fronteiras, 
designadamente, em Matchedje, distrito 
de Sanga que faz limite com a Tanzânia; 
Mandimba, Entre-Lagos, esses dois últimos 
com o vizinho Malawi. Em todos eles há 
fiscalização e controlo transfronteiriço 
visando combater o contrabando de produtos 
sem respeitar os trâmites aduaneiros e fiscais, 
sabido que Niassa é tão extensa e com uma 
vasta porosidade das fronteiras.

O delegado mencionou o Posto Fiscal de 
Cobrança de Metangula, no distrito de Lago, 
responsável pelo controlo transfronteiriço 
em toda zona lacustre na vila sede do distrito 
com o Malawi e parte terrestre até em Mpapa 
com a Tanzânia, onde ocorrem actividades de 
garimpo que também devem ser fiscalizadas, 
para além de mitigar a entrada ou saída de 
produtos nocivos a sociedade.

No controlo de exportações da província, 
Manuel Quinze destacou que, uma vez que 
as fronteiras já têm registos, cabendo agora 
intensificar o controlo por via terrestre 
para incrementar a receita, o grande foco é 
também estar presente 24 horas por dia no 
Posto de Fiscalização e Controlo do rio Lúrio 
entre Cuamba e Malema, nas províncias 
de Niassa e Nampula, respectivamente, 
onde através de mapas serão verificadas as 
mercadorias saídas desta região, pelo facto 
de se constatar que muita carga de produtos 
agrícolas, sobretudo feijões e milho, está a sair 
sem o devido controlo nos últimos anos. 

“Precisamos de controlar e contabilizar essas 
produções e ter a certeza de que o que sai está 
registado. Se o transportador não apresenta 
os documentos comprovativos da mercadoria, 
está sujeito a pagar o imposto”, vincou 
Manuel Quinze.

Delegado da ATM em Niassa, Manuel Quinze
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PRM sem pistas sobre bebé roubado 
no Hospital Provincial de Pemba

Criminalidade em Cabo Delgado

JACKSON BASILIO

Uma semana após o desaparecimento 
de um bebé em condições estranhas 
na maternidade do Hospital 

Provincial de Pemba, a Polícia da República 
de Moçambique em Cabo Delgado (PRM) 
ainda não tem pistas sobre o paradeiro do 
infante. Os homens da lei e ordem dizem 
que ainda estão a trabalhar para localizar a 
suspeita de ter roubado a criança depois de 
se ter feito passar por membro da família da 
mãe.

Segundo a porta-voz da PRM na província, 
Eugénia Nhamussua, no dia dos factos, a 
ladra usava uma burca e óculos escuros. 
Nhamussua acrescenta que as parteiras em 
serviço tiveram um papel fundamental para 
a ocorrência, pois segundo testemunhas, 
as acompanhantes da parturiente foram 
dispensadas para deixar a mãe do bebé 
a repousar porque para além do parto, 
padecia de outras doenças. Horas depois, 
os familiares retornaram à sala onde a mãe 
estava internada e não encontraram o recém-

nascido. Este é o primeiro caso do género no 
Hospital Provincial de Pemba neste ano.

Desconhecidos roubaram 345 mil meticais 
de um agente económico 

Além do caso do roubo do bebé, a polícia 
em Cabo Delgado anunciou que na semana 
finda três indivíduos de nacionalidade 
moçambicana introduziram-se numa 
vivenda de um agente económico no distrito 
de Namuno, quando os proprietários se 
encontravam a dormir e roubaram 345 
mil meticais. A porta-voz da PRM, disse 
que além do valor monetário, os bandidos 
também levaram três telefones e danificaram 
uma camera de vigilancia da residência para 
não serem reconhecidos posteriormente. 

Após a tomada de conhecimento do crime, a 
policia accionou diligências tendo capturado 
um indivíduo que agora se encontra a ver 
o sol aos quadradinhos nas suas celas. Os 
outros meliantes, segundo a porta-voz, estão 
a monte e a polícia continua a trabalhar 
para neutralizar e responsabilizá-los. Este é 
o primeiro caso em que os homens da lei e 

ordem registam em Namuno neste ano, que 
é tido como um dos distritos mais tranquilos 
de Cabo Delgado.Ainda na semana finda, 
durante as suas operações, as autoridades 
detiveram um jovem que se fazia passar 
por agente da policia em Pemba usando 
o fardamento do irmão que é membro da 
PRM e fez algumas selfies que publicou nas 
redes sociais. Eugénia Nhamussua disse que 
o cidadão será responsabilizado pelos seus 
actos.

Outro jovem também foi detido na vila 
autárquica de Chiúre quando tentava 
burlar um cliente bancário que pediu ajuda 
na operação da caixa automática vulgo 
ATM. O acusado está sob custódia policial. 
Enquanto isso, no Distrito de Metuge a 40 
quilómetros da capital provincial, houve um 
acidente do tipo despiste e capotamento de 
uma viatura. 

Como consequência, 11 pessoas contraíram 
ferimentos, cinco dos quais graves e seis 
ligeiros. A polícia não avançou mais detalhes 
sobre o sinistro, mas garantiu que não houve 
vítimas humanas.

Cultura e Turismo em Niassa capacitam 
funcionários para autorização de eventos

A Direcção Provincial de Cultura 
e Turismo no Niassa (DPCT) 
irá capacitar 32 funcionários do 

sector nos 16 distritos da província em 
matérias de licenciamento e autorização de 
eventos, assim como na partilha de dados 
de operadores. O evento denominado 1º 
Fórum de Cultura e Turismo terá lugar em 
Metangula, vila-sede do distrito do Lago nos 
dias 28 e 29 de Abril do ano em curso.

A acção surge devido a insatisfação que a 
DPCT tem vindo a enfrentar nos últimos 
anos com o licenciamento ou autorização 
de eventos e pela persistente falta de partilha 
de dados de operadores turísticos da base ao 
topo, que supostamente, é causada pela falta 
de conhecimentos dos profissionais do ramo 
a nível dos distritos.

O Chefe do Departamento de Indústrias 
Culturais e Recreativas na DPCT em Niassa, 
Domingos Bernardo, disse ser uma situação 
preocupante, uma vez que, em particular 
para a componente cultural, os profissionais 
do sector em todos distritos da província 
carecem de capacitações ou formações sobre 

o que, como e com quem tratar assuntos sobre 
o Turismo, uma vez que a maior parte deles 
são apenas professores. “Há dificuldades 
ao nível dos distritos para autorização de 
eventos. Então, nós precisamos explicar isso 
em documento sobre quais são os critérios 
para licenciamento e autorização de eventos 
culturais. Os colegas dos distritos precisam 
saber disso”, salientou Domingos Bernardo.

Com o 1º Fórum Provincial de Cultura e 
Turismo, Bernardo espera ver ultrapassados 
estes obstáculos que prejudicam esse ramo 
de actividade, fazendo com que os técnicos 
dos distritos seleccionados, harmonizem os 
trabalhos entre si, ajudando para o alcance de 
bons resultados.

De Janeiro a Março, houve diversas 
actividades de monitoria das associações de 
industriais culturais e recreativas nos distritos 
de Lago, Cuamba, Nipepe e Marrupa com o 
propósito de se medir o seu pulsar, sobretudo 
para os grupos promotores de eventos. 

As autoridades do Turismo na província, 
entendem que depois do último 
pronunciamento do Presidente da República, 
Filipe Nyusi, a luz do Decreto 04/2022, de 18 
de Fevereiro que alivia parte das restrições da 

pandemia da COVID-19, é preciso falar sobre 
essas matérias, uma vez que muitos deles 
tinham parado de exercer as funções que lhes 
são incumbidas. Dentre outras observações, 
no terreno, a DPCT verificou a necessidade 
de se promover visitas sistemáticas e de 
intercâmbio dos grupos culturais, visando 
revitalizar os mesmos. 

Além das actividades preparatórias do 1º 
Fórum Provincial de Cultura e Turismo, 
a DPCT tem promovido gravações grátis, 
numa fase experimental, através de um 
estúdio instalado na cidade de Lichinga, 
beneficiando os músicos da província e 
já materializou o seu objectivo de apoiar 
nove artistas maioritariamente da cidade de 
Lichinga, com catorze faixas musicais.

Para garantir a rentabilização dos estúdios, a 
partir de Abril próximo, os artistas passarão 
a pagar taxas à DPCT que trabalha em 
coordenação com o Conselho Municipal 
da Cidade de Lichinga e a Associação dos 
Músicos de Moçambique em Niassa. A 
província tem até ao momento, 264 grupos 
culturais, dentre vários, especializados em 
música, literatura, drama ou teatro, danças 
tradicionais, artesão e moda.

PEDRO FABIÃO
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Província de Nampula

Cidadão português acusado de corrupção 
na tramitação de visto
JÚLIO PAULINO

Um português residente em Nampula, 
que não quis revelar a identidade, 
disse estar a ser vitima de falsas 

acusações sobre o seu envolvimento num 
suposto esquema de corrupção que consistiu 
na tramitação ilegal de um visto através de 
quadros dos Serviços Provinciais de Justiça 
e Trabalho de Nampula. O caso culminou 
com a detenção de um dos funcionários, que 
actualmente está a responder em liberdade.

De acordo com a nota de denúncia enviada 
ao nosso jornal, o processo  está a ser levado 
a cabo pelo Serviço Nacional de Investigação 
Criminal em Nampula (SERNIC) em 
coordenação com o Gabinete Provincial de 
Combate a Corrupção de Nampula (GPCC). 
As autoridades emitiram uma notificação 
contra o cidadão luso solicitando a sua 
presença naquela subunidade, para tirar 
impressões digitais e legalizar a sua detenção 
por ter sido corruptor. 

“Fui contactado pelo SERNIC para me 
apresentar em Nampula para obterem as 
minhas impressões digitais e depois me 
prenderem alegadamente porque fui cúmplice 
dos funcionrios para agilizar a saída do 
documento e cometi o crime de corruptor”, 
disse o cidadão. 

O visado acrescentou que tudo começou 
quando ele solicitou um pedido de emissão de 
visto para trabalhador estrangeiro e o mesmo 
ficou encalhado por trinta dias e só foi entregue 
depois do pagamento de “refresco”. Durante 
os trinta dias em que o visto demorou para ser 
emitido, o cidadão teve prejuízos avaliados 
em 228.000 meticais (duzentos e vinte e oito 
mil metias) a favor dos Serviços Provinciais de 

Migração. Desconfortado com a atitude das 
autoridades do sector na província, meteu uma 
queixa junto ao GPCC, que culminou com a 
detenção de um dos funcionários. 

Autoridades do trabalho dissipam equívocos 

O Chefe do Departamento do Trabalho e 
Segurança Social em Nampula, António 
Niconte, afastou qualquer possibilidade de 
existência de corrupção e extorsão. Para 
Niconte houve sim retenção do documento, 
mas o português pecou por forçar o pagamento 
de um valor extra no decurso da tramitação 
do processo. Para aquele responsável a 
responsabilidade deve recair sobre o requerente.
 
Niconte revelou que o visado se chama 
António Pedro Mesquita e é proprietário 
de uma empresa de consultoria no ramo de 
agricultura, que opera no distrito de Nacala-
a-velha, que em Outubro de 2021, solicitou a 
renovação do seu visto de trabalho exigindo a 
celeridade na tramitação a todo custo.

O Chefe do Departamento do Trabalho e 
Segurança Social explicou ainda que, de acordo 
com a tabela dos custos para se ter acesso 
aos vistos em causa, é necessário depositar 
36.250 meticais (Trinta e seis mil e duzentos 
e cinquenta meticais) na conta daquela 
instituição pública e apresentar o respectivo 
talão. Contrariamente, o cidadão português só 
depositou 34.250 meticais. 

“A nossa plataforma é digital e uma tecnologia 
de ponta que é gerida centralmente. Quando 
um requerente faz um pagamento, os valores 
reflectem logo no sistema. Mas quando há uma 
irregularidade o sistema não abre e condiciona 
a emissão do respectivo visto. Esse é o motivo 
pelo qual o pedido do cidadão demorou. 
Depois de cumprir com as orientações e ter 

depositado os restantes dois mil meticais, o 
sistema abriu e liberou o visto”, disse aquele 
dirigente, tendo a seguir se distanciado das 
consequências daí decorrentes.

Desavenças entre Mesquita e Niconte 

Num outro desenvolvimento, o Chefe do 
Departamento do Trabalho e Segurança Social, 
António Niconte, revelou que também foi alvo 
da tentativa de suborno no valor de vinte mil 
meticais por parte do cidadão português, para 
assegurar a celeridade do processo e ele não 
caiu no esquema. “Pediu para que o nosso 
departamento assumisse as culpas através de 
uma nota que deveríamos enviar à Migração, 
eu pessoalmente recusei tal pretensão. Dai 
para cá ele passou a me atacar com mensagens 
insultuosas no WhatsApp”, disse Niconte. 

Além do funcionário dos Serviços Provinciais 
de Justiça e Segurança Social que responde em 
liberdade, o processo inclui Miguel Soares da 
Costa, outro cidadão português, empresário 
do ramo pesqueiro no distrito de Angoche e 
familiar do primeiro. “Depois de ser detido, o 
nosso colega confessou que recebeu cinco mil 
meticais na sua conta de Mpesa, a título de 
gratificação pelo trabalho feito, por parte do 
empresário de Angoche”, revelou o chefe do 
departamento do trabalho e segurança social.

Niconte disse ter aberto um processo de 
calúnia e difamação contra António Mesquita 
e neste momento decorrem buscas contra ele, 
mas ainda não se sabe sobre o seu paradeiro. 
O Departamento Provincial do Trabalho e 
Segurança Social em Nampula indica que 
de Janeiro a esta parte, emitiu 520 processos 
referentes a vistos de trabalho a estrangeiros. 
O trabalho resultou na colecta de receitas 
avaliadas em 11 milhões de meticais para os 
cofres do Estado.

Moçambique e Angola beneficiam de ajuda da aviação internacional

Moçambique e Angola tornaram-se os primeiros 
países do mundo a beneficiar do pacote de 
implementação do Corredor de Saúde Pública 

da Organização Internacional da Aviação Civil (ICAO). 
Trata-se de uma das ferramentas de recuperação 
pandémica fornecidas pela ICAO aos Governos, 
anunciou a entidade em comunicado. A ICAO afirma 
ainda que “os pacotes de implementação serviram como 
recursos fundamentais de combate à pandemia durante 
os esforços de recuperação do sector do transporte 
aéreo”.
 
O pacote é composto por “material de orientação, apoio 
de peritos, formação e outros recursos, correspondendo 
às últimas recomendações do grupo de trabalho do 
conselho da ICAO para a recuperação da aviação, da 
Organização Mundial de Saúde e de outros contribuintes 
para o ‘Manual de Testagem e Medidas transfronteiriças 
de Gestão de Risco’”.

“Este iPack permite que os Estados melhorem sua 
preparação e respostas a eventos de saúde pública e, 
mais especificamente, tomem medidas para estabelecer 
corredores de viagem definidos entre destinos específicos 
que tenham medidas completas de saúde e segurança 
implementadas”, enfatizou Juan Carlos Salazar, 
secretário-geral da ICAO, citado pelo documento.
O conjunto de medidas tem servido como “recursos 

fundamentais globais contra a pandemia durante os 
esforços de recuperação do transporte aéreo, em áreas 
incluindo a gestão do risco de segurança, facilitação 
de passageiros e cargas, segurança da aviação e 
reabertura de aeroportos”, lê-se na nota.“É com muita 
honra e prazer que a Autoridade de Aviação Civil 
de Moçambique recebeu este convite para ser parte 
do projecto pioneiro da ICAO chamado ‘Corredor 
Sanitário’, juntamente com Angola, um país com 
quem Moçambique tem uma longa história de laços 
políticos e socioculturais”, comentou o presidente da 
Autoridade de Aviação Civil de Moçambique, João 
Martins de Abreu. “Ser escolhido para estar no centro 
de preceitos que vão ajudar outros países a lidar melhor 
com situações similares às que o mundo está a viver é 
motivo de satisfação para o nosso país, e mais uma vez 
reiteramos o nosso empenho nas causas da aviação civil, 
e na salvaguarda da proteção dos profissionais no nosso 
setor, bem como da população em geral”, acrescentou o 
responsável. 

Os iPacks da ICAO estão focados em várias áreas 
prioritárias de resposta e recuperação e ajudam as 
autoridades nacionais a melhorar as capacidades 
locais e obter acesso às melhores práticas mais recentes 
identificadas pela ICAO e pelos parceiros, por meio do 
Arranjo Colaborativo para a Prevenção e Gestão de 
Eventos de Saúde Pública na Aviação Civil (CAPSCA). 

Implantado por seu Escritório de Cooperação Técnica, 
em coordenação com outros parceiros e Escritórios 
Regionais da ICAO, os iPacks foram apoiados por vários 
Estados e organizações doadoras, como os Estados 
Unidos neste caso em particular.

“Desde o surgimento da pandemia do COVID-19, a 
Aviação Civil tornou-se um dos sectores mais afectados 
no mundo devido à restrição de viagens aéreas 
internacionais adotadas pelos Estados e a implantação 
de Corredores de Saúde Pública é de facto uma poderosa 
ferramenta de recuperação, ” comentou Gaspar Santos, 
Coordenador do Conselho de Transição da Autoridade 
Nacional de Aviação Civil de Angola,
 
“O Corredor de Saúde Pública entre Moçambique e 
Angola, apoiando as Autoridades competentes dos 
nossos países na partilha de informação e implementação 
de medidas de saúde pública mutuamente aceites, 
facilitará a processo de viagens aéreas e, assim, contribuir 
para a recuperação do transporte aéreo”, acrescentou.  
As lições aprendidas e as estratégias para maior 
capacitação e resiliência serão discutidas durante o 
CAPSCA (Simpósio Global Virtual) que será realizado 
de 29 a 31 de Março sob lema “Impacto dos Eventos de 
Saúde Pública na Aviação – Lições Aprendidas para um 
Futuro Resiliente”.            Mangava dos Santos
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Desavenças entre autarquia, EDM e FIPAG 
obrigam Secretário de Estado a intervir

Cidade de Nampula

ANTÓNIO CINTURA

Vive-se um clima tenso na cidade de 
Nampula entre o Conselho Autárquico 
local e as empresas públicas 

Electricidade de Moçambique (EDM) e o 
Fundo de Investimento e Património de 
Abastecimento de Água (FIPAG). Em causa 
está a não canalização mensal de fundos 
que por Lei, deveriam entrar nos cofres da 
autarquia, por parte das duas empresas. Além 
disso existe a crónica falta de coordenação 
na implantação de infraestruturas o que por 
algum motivo, prejudica a edilidade.

O Presidente do Conselho Autárquico de 
Nampula, Paulo Vahanle, tem se queixado 
bastante da EDM desde a sua tomada de 
posse, devido a disponibilização tardia da 
taxa de lixo, que é cobrada ao cidadão no acto 
da compra de Credelec, para suprir com as 
despesas na recolha de resíduos sólidos a nível 
da urbe, para além da disponibilização de um 
valor irrisório e que o edil considera injusto.

Outros constrangimentos com a empresa 
resumem-se na falta de comunicação ao 
município das actividades que a EDM realiza, 
como é o caso da implantação de postes de 
transporte de energia em locais reservados 
para colocação de infraestruturas públicas 
ou privadas na alçada da edilidade e que no 
final as responsabilidades são imputadas ao 
presidente, por parte dos munícipes. 

Há dias, Paulo Vahanle lançou o projecto 
de saneamento do meio com fundos do 
Banco Mundial. Para a manutenção do 
projecto, no ano passado, definiu-se uma 
taxa de saneamento a ser deduzida durante 
o pagamento da água do FIPAG, mas até 
então os valores da taxa ainda não foram 
canalizados ao município. O projecto 
contempla a gestão das águas residuais 
e lamas fecais da cidade, construção e 
manutenção de valas de drenagem.

Na cerimónia que também serviu de 
apresentação de alguns equipamentos como 
dois tractores, uma pá escavadora, dez 
contentores de lixo e duas motorizadas que 
custaram 16 milhões de meticais, Vahanle 
lamentou a atitude das duas empresas que 
pode comprometer os resultados do projecto.

“O projecto também veio com a introdução 
da taxa de saneamento que será paga por 
todos munícipes que consomem água da 
torneira, só que lamentavelmente o FIPAG, 
está desde Outubro passado sem canalizar 
o fundo ao município e isso vai significar 
atrasos e prejuízos no que está previsto para o 
projecto” lamentou o edil. “Apelar a quem de 
direito para que nos ajude nesse caso de modo 
que o FIPAG cumpra com o memorando do 
entendimento que assinamos”.

Na semana finda, o Secretário de Estado de 
Nampula, Mety Gondola, convocou uma 
reunião conjunta entre as partes, para resolver 
os problemas e criar um ambiente são e 
de trabalho em equipa, uma vez que todos 
servem o Estado. Depois do encontro à porta 
fechada, Gondola que também foi o porta-
voz da sessão, garantiu que todas as questões 
foram ultrapassadas e criou-se equipas 
técnicas para trabalhar em conjunto, visando 
evitar problemas futuros e concertar as falhas 
cometidas.

“Sobre a EDM, colocou-se também a 
questão de montagem de Credelec nos 
semáforos, o que poderia ser feito com 
melhor comunicação e envolvimento de 
todos, assim como melhor socialização do 
projecto envolvendo os demais para evitar 
interpretações não confortáveis para outros 
órgãos. Concordamos todos que sempre que 
cada um tiver situações de alterações robustas, 
deve partilhar a informação e de preferência 
que seja presencial para que haja discussão e 
se clarifique o que se pretende, os resultados e 
o papel de cada uma das instituições” disse.

Sobre a taxa de lixo, Gondola disse ter se 
clarificado que a metodologia utilizada para 
se estimar o valor a encaminhar, resulta em 
parte de uma percepção diferente que existia 
na base do cálculo do valor, sendo que o 
município usava o número de ligações, mas 
dentro do diálogo, explicou-se que a base 
usada é o número das aquisições, uma vez que 
nem todos os que têm energia ligada nas suas 
residências cumprem com o dever de pagar 
pelo serviço.

Em relação a coordenação com o FIPAG, 
também se chegou a consensos de que que a 
taxa de saneamento deve ser canalizada ao 
município como vem legislado.
“Há um dispositivo que foi aprovado e que 
entrou em vigor em 2021, mas que ainda não 
está em implementação, por isso marcou-se 
uma reunião técnica para a operacionalização 
do mesmo tendo como base o princípio geral 
acordado que devemos implementar o que 
está legalmente estabelecido, porque todos 
temos que cumprir com o que está legislado” 
concluiu Gondola

Mety Gondola, convocou uma reunião conjunta entre as partes, para resolver os problemas e criar um ambiente são e de 
trabalho em equipa
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Segurança Social em Niassa

Autoridades provinciais apelam afluência 
de pensionistas à prova anual de vida

Retomou no país, na última terça-
feira, a Prova de Vida Presencial 
suspensa em 2020 por causa da 

eclosão da COVID-19. As autoridades da 
Secretaria de Estado (SE) e da Organização 
dos Trabalhadores de Moçambique - Central 
Sindical (OTM-CS) apelaram aos pensionistas 
do Instituto Nacional de Segurança Social 
(INSS) em Niassa para afluírem em massa e 
dentro do prazo aos locais indicados para o 
efeito.

Neste momento, o INSS em Niassa conta 
com 1.604 pensionistas e destes, 1.247 são 
de sobrevivência, 339 são de velhice e 18 são 
de invalidez, todos eles registados a partir 
das delegações da instituição de Lichinga, 
Cuamba e Marrupa.

Manuel Iassine, pensionista e antigo 
trabalhador do Sarifo Net-Café em Lichinga, 
beneficiário do processo, disse sentir-se 
entusiasmado com a retoma da Prova 
Anual de Vida, pois apesar de ter salários 
mensais nos últimos dois anos em que não 
se aconteceram, ele ainda estava ciente da 
importância do processo.

Discursando na cerimónia de lançamento 
desta actividade, o Secretário de Estado em 
Niassa, Dinis Vilanculo, reiterou que a Prova 
Anual de Vida dos pensionistas do Sistema de 
Segurança Social Obrigatória, está plasmada 
no respectivo Regulamento da instituição de 
tutela e consiste na comprovação física da 
existência de titulares de pensões com vista a 
sua manutenção.

Com a reabertura do processo, Vilanculo 
disse esperar que sejam abrangidos todos 
pensionistas do INSS na província, lembrando 
que quem não realizar verá a sua pensão 
suspensa de forma a evitar-se o pagamento a 
pensionistas falecidos ou em situação irregular.

O chefe máximo do Conselho dos Serviços 
Provinciais de Representação do Estado 
em Niassa, espera, de tal modo, que com o 
lançamento da Prova Anual de Vida, estejam 
reunidas as condições humanas e técnicas para 
que esse processo prossiga sem sobressaltos 
e com a qualidade desejada dentro do prazo 
programado, isto é, até 21 de Junho de 2022.

“É importante referir que a missão principal 
do INSS é ajudar o trabalhador e sua família 
nos momentos difíceis da vida, quando se 
encontra doente, inválido para o trabalho, na 
velhice e aos familiares, em caso de morte 
do pensionista atribuindo-lhe o subsídio de 
funeral, subsídio por morte e a pensão de 
sobrevivência”, esclareceu Vilanculo.

Por seu turno, a Secretária Provincial da 
OTM-CS em Niassa, Celeste Simão, disse que 
a afluência em massa nos locais preparados 
para o efeito e sem deixar para últimos dias, 
é uma missão fundamental, pois os 90 dias 
definidos podem ser insuficientes tendo em 
conta ao número de distritos, a situação das 
mudanças climáticas que o país vive, incluindo 
a escassez de quadros no INSS.

Outrossim, Celeste Simão pediu aos técnicos e 
colaboradores do INSS para maior celeridade 
no processo de Prova Anual de Vida dos 
pensionistas e boas práticas no atendimento 
dos pensionistas, principalmente aos de 
invalidez e de velhice, para que se atinja a 
meta em 100 por cento.

O presidente do Conselho Empresarial de 
Niassa, Inocêncio Sotomane, afirmou que a 
acção reveste-se de total importância porque é 
o que testemunha a existência de verdadeiros 
beneficiários e, como parceiros, manifestou 

congratulação com a retoma para cada vez 
mais verificar aos contribuintes em tempo real.
O Delegado do INSS em Niassa, Célio 
Domingos, disse que a Prova Anual de Vida 
é a verificação física do beneficiário para 
a certificação da sua existência de modo 
a garantir a continuidade de pagamentos 
e acredita que, após dois anos sem o acto, 
poder-se-á confirmar se realmente estão a ser 
canalizados os pagamentos aos respectivos 
Homens de mérito.

“Com a morte do pensionista extingue-se o 
direito, mas pode haver espaço e condições 
para seus familiares dependentes. Aqueles 
pensionistas que por diversas razões, por 
vezes por doenças, não conseguem deslocar-
se aos nossos locais, vamos usar uma outra 
componente que é a assistência ao domicílio 
ou a residência do pensionista. Mas para isso é 
preciso que os familiares nos informem”, disse 
Domingos

PEDRO FABIÃO

Secretário de Estado em Niassa Dinis Vilanculo,
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Ferroviário de Nampula dispensa mais da 
metade do plantel da época passada

Uma semana depois 
do arranque da época 
futebolística em Nampula, 

que será marcada por um torneio 
de abertura, o Ferroviário local 
apresentou publicamente, na 
última sexta-feira, os 27 atletas 
que vão corporizar o plantel 
daquele que na companhia 
do seu homónimo de Nacala, 
vai representar a província no 
Campeonato Nacional de Futebol, 
vulgo Moçambola.

Com os olhos postos para os 
primeiros cinco lugares da tabela 
classificativa, o plantel conta com 
atletas maioritariamente jovens 
e que militavam noutras equipas 
nacionais. 

Discursando no acto da 
apresentação pública do novo 
grupo de trabalho, o presidente das 
locomotivas de Nampula, Sérgio 
Buduia, assegurou que o clube irá 
fazer de tudo para devolver alegria 

JÚLIO PAULINO aos adeptos e lutar em igualdade de 
circunstâncias com outras equipas 
desta prova, sobretudo as tidas como 
candidatas ao título.

Durante a última época, o comando 
técnico do Ferroviário de Nampula 
foi liderado por Nelson Santos, 
de nacionalidade portuguesa e 
com experiência de trabalho no 
futebol moçambicano, visto que 
também treinou o Costa do Sol e o 
Ferroviário de Maputo. 

O adjunto é Emanuel Amarchande e 
Fasa João que actua como treinador 
de guarda-redes, por último vem 
Israel José que é o preparador físico, 
em substituição de João Carlos.

Dos 27 atletas destacam-se: Abu 
Jamal (antigo Desportivo de 
Nacala), Fasistêncio João e Wilson 
Tembe, que são os guarda-redes da 
equipa.

A defesa conta com Caldino Ulire 
(antigo Desportivo de Nacala), 
Chiza Jaque (antigo Ferroviário 

de Maputo), António Chirindza 
(antigo UDS), Zainal Mucate 
(antigo Ferroviário da Beira), 
Edson Almeida, Estevão 
Massango, Dércio Nhabanga, 
Hermenegildo Mutambe (antigo 
UDS), Norberto Marcelino 
(antigo Associação Desportiva de 
Vilanculos);

Os médios são: Chalito Omar, 
Massawa sagual (antigo 
Ferroviário de Nacala), José 
Silva júnior (antigo Desportivo 
de Maputo), Salas Malico, 
Hilario Sampaio (antigo ADV), 
Lorenço Warruma, Ussama 
Mutumane, Taimo Sumaila, 
Milton Gulube (antigo ADV), 
Hermenegildo Amisse (antigo 
Incomati de Xinavane), Belito 
António (antigo UDCS) e por fim 
vem os avaçancados compostos 
por Manuel Fernando (antigo 
Ferroviário da Beira), Mário 
Sinamunda (antigo Ferroviário da 
Beira), Isac de Carvalho (antigo 
Costa do Sol) e Valdo Muhiha.
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BCI promove educação financeira na 
Escola Secundária da Polana

Por ocasião da Semana 
Internacional do Dinheiro 
(Global Money Week), evento 

global celebrado de 21 a 25 de Março, 
o BCI promoveu, na quarta-feira (23), 
uma acção de educação financeira na 
Escola Secundária da Polana, levando 
animação, debate e palestras sobre 
poupança, planeamento financeiro, 
gestão do dinheiro, gestão de recursos, 
e meios de aceder ao dinheiro e de 
alcançar independência financeira. 

A actividade teve como lema “Construa 
o seu futuro, use o seu dinheiro de 
forma inteligente” e envolveu cerca 
de 40 Alunos da 12ª Classe daquela 
instituição de ensino secundário da 
cidade de Maputo.

“Achei a sessão muito boa. Foi muito 
produtiva, deu para aprender muita 
coisa” – disse Rosa, uma das estudantes 
da escola, que participou no programa. 

REDACÇÃO

E prosseguiu: “a partir de agora hei-de 
pedir aos meus pais para eu abrir uma 
conta a prazo, a fim de poder poupar o 
meu dinheiro”

Conforme referiram Ivan Nhantumbo 
e Efigênia Alfinete, colaboradores do 
BCI que proferiam a palestra, a Semana 

Internacional do Dinheiro foi instituída 
“para que nos pudéssemos lembrar das 
coisas boas que nos traz a poupança; 
que temos de controlar como gastamos 
o nosso dinheiro; e que temos de poupar 
para usar esse dinheiro nas coisas 
essenciais”.

O académico moçambicano 
Ibraímo Hassane Mussagy 
doou, na segunda-feira 

(21), na cidade da Beira, 345 sacos 
de farinha de milho destinados às 
populações deslocadas, vítimas de 
instabilidade, na província de Cabo 
Delgado. 

Os produtos doados resultam 
da venda de ‘Economia de 
Moçambique e os desafios da 
nova crise’, uma obra da autoria 
do docente universitário Ibraímo 
Mussagy, que conta com o 
patrocínio do BCI.

O donativo foi recebido pela 
Secretária de Estado de Sofala, 
Stella Zeca Pinto, nas instalações 
da Universidade Católica de 
Moçambique (UCM), na Ponta 
Gêa, na presença, entre outros, do 
Presidente do Conselho Municipal da 
Beira, e da directora da faculdade de 
economia da UCM.

Recorde-se que para além de efectuar 
uma análise macroeconómica dos 
efeitos da covid-19 no país, em termos 
de custo de vida e consequências 
sociais, o economista Ibraímo 
Mussagy destaca na sua obra outros 
desafios inerentes a esta crise, “que 
nos obrigam a reflexões cada vez 
mais profundas, para que o país saia 
a ganhar com a abundância dos 
recursos naturais de que dispõe”.

O autor é doutorado em economia 
e desenvolvimento pela Zimbabwe 
Open University, sendo Professor 
Associado e coordenador do curso 
de doutoramento em economia 
na UCM, e membro de diversas 
agremiações de referência.

Académico Ibraímo Mussagy apoia 
deslocados de Cabo Delgado

Ibraimo Mussagy,
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h2n aposta nas rádios comunitárias para 
melhorar a vida das populações 

Pelo menos 19 distritos das 
províncias de Nampula e Cabo 
Delgado, tem vindo a registar 

melhorias na condição de vida das 
populações no que tange a mudança 
de comportamento e de atitudes, 
como resultado de mobilização 
social através de vários programas 
de desenvolvimento difundidos pelas 
rádios comunitárias. 

Nos últimos cinco anos, é notória 
a afluência em massa da mães e 
chefes de famílias nas campanhas de 
imunização sobretudo de menores, 
procura dos serviços nas unidades 
sanitárias locais, educação, comércio 
informal e poupança rotativa 
envolvendo na sua maioria mulheres, 
registo de nascimento, entre outros. 

Dados estatísticos apresentados 
pelo Director Provincial de Saúde 
em Nampula sobre a situação 
epidemiológica dão conta que a 
província apresenta uma tendência de 
aumento de casos da malária como 
resultado da grande procura pelos 
serviços de saúde por parte pacientes, 
em caso de sintomas. Aliás, é 
igualmente notório a subida de partos 
institucionais, adesão as consultas pré-
natais e demais serviços públicos em 
todos os distritos.

Falando ao nosso jornal, no decurso 
da conferência de liderança, que 
juntou na mesma sala gestores das 
19 rádios comunitárias distribuídas 
para igual distritos das províncias de 
Nampula e Cabo Delgado, Amândio 
Safene, Gestor Regional da h2n, 
uma organização da sociedade civil 
que opera no país e que assegura 
a execução do projecto, através 
do financiamento da Agência dos 
Estados Unidos da América para 
o Desenvolvimento Internacional 
(USAID) e a embaixada do Canadá, 
disse que a ausência generalizada 
dos gestores públicos ou mesmo 
especialistas de algumas áreas 
sectoriais em programas radiofónicos, 
quando estes são convidados para 

JÚLIO PAULINO

explicar com detalhes técnicos sobre 
alguns temas de interesse, é um entre 
vários pontos que inquieta o dia-a-dia 
daqueles órgãos de comunicação social 
de massas. 

O nosso interlocutor referiu igualmente 
que, dada a importância que as rádios 
comunitárias representam para a vida 
das comunidades, a h2n vai continuar a 
dar assistência, sobretudo em matérias 
de capacitação dos seus quadros e 
produção de programas, gestão, auto-
sustentabilidade, entre outras. 

A conferência de liderança, que 
teve lugar na cidade de Nampula, 
culminou com a alocação de meios 
para seis rádios comunitárias em 
Nampula e quatro em Cabo Delgado, 

nomeadamente, motas, emissores, 
entre outros. Para a província de 
Nampula, a h2n trabalha como 
as rádios comunitárias e centros 
multimédias dos distritos de Monapo, 
Angoche, Ilha de Moçambique, 
Nacala-porto e Nacala-Velha, Malema, 
Mecúburi, Liupo, Lalaua, Moma, 
Larde, e três da cidade capital, 
enquanto em Cabo Delgado, estão 
contempladas as rádios de Wimbe, 
Sem fronteira, Zumbo, a de Mecufi, 
Balama, entre outras. 

A organização espera trabalhar com 50 
rádios comunitárias, 16 das quais do 
Instituto de Comunicação Social. Das 
50 rádios comunitárias espalhadas pelo 
país trinta beneficiam de apoio da h2n. 

Ausência de servidores públicos em programas radiofónicos continua a ser um desafio

Alguns dos meios alocados seis rádios comunitárias em Nampula e quatro em Cabo Delgado
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