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Empresa ruandesa ganha contrato de mais 
de 50 milhões de MT em Cabo Delgado

A construtora ruandesa Radar 
Scape assinou recentemente 
um acordo com o Instituto 

de Formação Profissional e Estudos 
Laborais Alberto Cassimo (IFPELAC), 
em Afungi, distrito de Palma, Cabo 
Delgado, onde vão trabalhar em con-
junto para reabilitar 76 casas na aldeia 
de Quitunda. 

O órgão governamental IFPELAC 
está presente em Palma monitorando 
cursos básicos voltados para jovens da 
região. A Radar Scape faz a sua primei-
ra investida no mercado moçambicano, 
numa zona onde desde 2021 está pre-
sente um contingente de 2.500 militares 
e polícias ruandeses. Quitunda é uma 
nova aldeia urbana construída de raiz 
para albergar a população deslocada da 
área concessionada às empresas de pe-
tróleo e gás que vão explorar as Áreas 
1 e 4 da Bacia do Rovuma, na orla ma-
rítima adjacente à Península de Afungi. 
Após o ataque de 2021, moradores de-
sesperados de Palma e aldeias vizinhas 
dirigiram-se para Quitunda, ocupando 
todos os espaços públicos e casas em 
construção destinadas aos habitantes 
de Quitupo, aldeia dentro da área con-
cessionada. 

A nova aldeia fica junto ao acam-
pamento principal das petrolíferas que 
está protegido por uma Joint Task For-
ce (JTF) do exército moçambicano esti-
mada em 800 homens. A Radar Scape 
vai fazer formação de formadores e on 
the job training, trazendo para Quitun-
da formandos do IFPELAC. O projec-
to será totalmente pago pela TotalEner-
gies, a empresa francesa que lidera o 
projecto de gás. Uma fonte da empresa 
garantiu ao Zitamar News que o envol-
vimento da empresa ruandesa ocorreu 
após um processo de licitação, embo-
ra tenha notado que não havia muitos 
concorrentes. 

O acordo foi assinado em Quitunda 
pelo delegado do IFPELAC em Pemba, 
João Massingue e pelo Diretor Geral 
da Radar Scape, Patrick Nzeyimana, 

que afirmou “se as condições estiverem 
garantidas, podemos terminar as casas 
em janeiro”. As primeiras 400 casas de 
Quitunda foram construídas pela mul-
tinacional italiana CMC.

Cresce a olhos vistos a influência 
do Ruanda no país, especialmente via 
acordos, alguns secretos que só é possí-
vel saber com base na imprensa daque-
le país. O destaque vai para a área de 
construção civil. Antes da Radar Sca-
pe, a empresa de construção NPD, uma 
das maiores do Ruanda, e tida como 
próxima do Paul Kagame, surgiu como 
a primeira classificada num concurso 
público internacional para realizar tra-
balhos preparatórios nos projectos de 
gás em Moçambique.

Tem havido muita especulação sobre 
o quid pro quo para o envolvimento mi-
litar do Ruanda em Cabo Delgado. Este 
é o primeiro ganho de facto de interesse 
empresarial para o país e sua elite polí-
tica em Moçambique – pelo menos di-
rectamente ligado aos projectos de gás. 
O envolvimento de empresas ruandesas 
na exploração do gás natural em Cabo 
Delgado, foi discutido com o patrão da 
Total, Patrick Pouyaneé, aquando da 
sua passagem em Kigali, antes de uma 
reunião em Maputo com o presidente 
Filipe Nyusi.

Ruanda está em Moçambique para fi-
car

O Ruanda aprovou o envio de mais 
tropas para combater a insurgência ar-
mada em Cabo Delgado, norte de Mo-
çambique, o que indica que o pequeno 
país dos grandes lagos está no país e 
pretende ficar. O contingente inicial de 
1.000 militares e polícias já ultrapassou 
2.500, sendo que o último reforço che-
gou no princípio do mês de Dezembro, 
referiu Paul Kagamé numa cerimónia 
pública em Kigali.

“Aumentámos as tropas porque, 

desde a nossa chegada a Moçambique, 
muitos problemas foram resolvidos, em 
colaboração com os moçambicanos”, 
referiu. “Na área em que operamos, o 
problema foi completamente resolvido” 
e o objectivo agora é “perseguir os ter-
roristas” nas zonas onde fazem novos 
ataques. Acordámos com o Governo 
moçambicano perseguir os terroristas 
onde estão agora. É isso que vamos fa-

MANGAVA DOS SANTOS

Cresce a olhos vistos a influência do Ruanda no país
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Uma empresa ruandesa 
ganhou um contrato de 
construção de 800 mil dólares 
(51 milhões de meticais) em 
Palma, Cabo Delgado, que 
proporcionará treinamento 
no local de trabalho para 
jovens moçambicanos, 
melhorando a vila de 
reassentamento para pessoas 
forçadas a se mudar pelo 
projecto Mozambique LNG.

zer”, sublinhou. O Conselho da União 
Europeia (UE) adoptou medidas de as-
sistência militar, incluindo uma verba 
de 20 milhões, para a força de defesa 
ruandesa deslocada em Moçambique.

Paul Kagame continua a dizer, até 
então, que “nem um único país ou or-
ganização” tinha apoiado a operação 
do Ruanda em Cabo Delgado, finan-
ciada com verbas do Estado. “Queria 
esclarecer isso porque algumas pessoas 
acham que alguém nos enviou dinheiro 
secretamente. Contribuímos com os pe-
quenos meios que temos e sacrificamos 
a vida dos nossos filhos e dos moçam-
bicanos”, acrescentou.

Analistas suspeitam o envolvimen-
to da França e a Total no apoio e pa-
gamento das despesas militares para 
as tropas que estão a actuar em Cabo 
Delgado, para reestabelecer um ordão 
de segurança que permite a exploração 
petrolífera naquela região. O discurso 
oficial moçambicano diz que a ajuda 
ruandesa tem a ver com a irmandade 
das nações, sem pedir qualquer coisa em 
troca, situação desmentida pela chega-
da de uma empresa de construção das 
elites daquele país, que está a concorrer 
para realizar trabalhos da Total.

Catarina Sive: a professora que 
leva aulas ao semáforo para 
quem não pode ir à escola

A professora Catarina Sive 
veio à imprensa na sema-
na do dia dos professores 

em Moçambique, que se assinala a 
12 de Outubro, por uma razão muito 
boa: ensina a ler e a escrever a quem 
não pode ir à escola, nos semáforos 
da cidade de Maputo.

Adolescentes que por diversas ra-
zões da vida saem de casa e procu-
ram sobreviver nas ruas da capital 
são os alvos do projecto “No semá-
foro também se aprende”, uma ini-
ciativa promovida por jovens profes-
sores nas ruas de Maputo. Imunes 
à agitação em redor, os alunos ocu-
pam cadeiras de plástico improvisa-
das alinhadas num canto do passeio.

Na falta de um quadro apropria-
do, Catarina leva os alunos a escrever 
num portão enferrujado que ganhou 
nova função, passando mais conhe-
cimentos as próximas gerações.  Os 
beneficiários são meninos que pulu-
lam na cidade de Maputo, que de-

senvolvem dezenas de actividades, 
desde a venda de frutas, amendoim, 
limpeza de para-brisas e dos carros 
no geral, ajudar no estacionamento, 
ganham na rua o mínimo para co-
mer, longe das províncias de Gaza e 
Inhambane de onde saíram em bus-
ca de oportunidades na capital - mas 
sem conseguir sair da pobreza. O so-
nho do professorado da rua é garantir 
acesso a conteúdos básicos de portu-
guês e matemática e, depois, orientá-
-los para uma instituição de ensino 
formal, com a ajuda de parceiros e 
padrinhos, pessoas de boa vontade 
que estejam disponíveis para apoiar 
os alunos

Se os jovens não vão à escola, os 
professores levam as aulas até aos 
semáforos, para já em Maputo e no 
futuro, ambição é chegar a outras re-
giões do país. Por este trabalho exce-
lente que faz em prol da educação dos 
enteados da sociedade, Catarina Sive 
é figura do ano do Jornal NGANI.

NOSSA FIGURA DO ANO
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A margem da reunião pro-
vincial do sector de Es-
tradas nesta parcela do 

país havida na última segunda-feira 
(19/12) em Lichinga, o administra-
dor do Lago, André Luendo, que há 
menos de um mês foi empossado ao 
cargo, sobre a intervenção que está 
sendo feita no troço Maniamba a Me-
tangula, disse estar muito preocupa-
do com o uso do material impróprio 
para a pavimentação daquela estra-
da que, segundo seus fundamentos, 
tem história desde o tempo colonial 
e nunca houve destruições porque 
material que se usava é o saibro bem 
colocado.  O chefe máximo do Lago 
pediu as autoridades competentes e 
aos empreiteiros para que procurem 
aprofundar sobre a qualidade e a apli-
cação do saibro.

O Presidente da Associação dos 
Empreiteiros do Niassa, Manuel 
Quimbine, sustentou que a província, 
em especial nas zonas de Malulo e 
Metangula, respectivamente, nos dis-
tritos de Sanga e Lago, goza de abun-
dância do Calcário de qualidade, pro-
vado nos Laboratórios de Engenharia 
e confirmado por alguma bibliografia 
que dá conta que o Calcário pode con-
tribuir para regularização de solos de 
estradas e para agricultura. 

Sobre o não pagamento aos em-
preiteiros, Quimbine sugeriu ao Fun-
do de Estradas para ultrapassar o fac-
to por não ser realizável já que se sabe 
que há construtores que usam seus 
próprios fundos para efectivação de 
trabalhos do Estado devido a recor-
rente justificativa da inexistência de 
recursos financeiros no Governo.

“Agora os empreiteiros fazem o 
trabalho, mas não são pagos. Teremos 
que encontrar uma solução. Eu faço 
uma comparação como um treinador 

que passa a vida a bater nas costas do 
seu jogador, isso não é resolver o pro-
blema. Resolver problema é ir ao fun-
do do assunto”, disse Quimbine.

Para ANE, o Presidente da Asso-
ciação dos Empreiteiros do Niassa, 
falou sobre o Programa SUSTENTA, 
que na sua opinião de rodovias que se 
tornem transitáveis visando não pôr 
abaixo a iniciativa, que é muito admi-
rada ao nível de África.

Por outro lado, quem também esta 
agastada com a paralisação das obras 
é a Presidente do Conselho Munici-
pal da Vila de Metangula, Sara Mus-
tafa, que afirmou ter ficado surpreen-
dida e triste pelo facto na de sua área 
de jurisdição, há pouco tempo, numa 
altura em que a edilidade já tinha o 
empreiteiro, Araújo Construções, ter 
recebido ordens para a interrupção 
dos trabalhos. 

“Quando recebemos aquele docu-
mento dando conta que devíamos pa-
ralisar as obras, ficamos muito tristes 
porque aquela terra está de qualquer 
maneira. A estrada também está mal 
e o empreiteiro já saiu. Nós que já 
temos toda a documentação do Tri-
bunal Administrativo e tudo mais po-
diam nos deixar continuar a trabalhar 
porque assim acabamos de ficar sem 
palavras”, disse Mustafa.

A administradora de Marrupa, 
Isabel Jamisse, está inquieta por cau-
sa da báscula que se localiza no seu 
distrito que, tal como disse, no final 
do ano passado e no inicio deste hou-
ve garantia para sua finalização, o que 
não está a acontecer e não há explica-
ções convincentes sobre o assunto.

Ciente das dificuldades, a dirigen-
te procura saber porque é que não se 
tem usado a metodologia habitual em 
que os empreiteiros têm entrado com 

fundos próprios para, depois, se efec-
tuar o respectivo pagamento, uma vez 
que a infra-estrutura em alusão e que 
foi construída há mais de um ano está 
a degradar-se por conta dessas viatu-
ras que circulam com peso excessivo 
no troço Marrupa até Litunde, no dis-
trito de Chimbunila.

O Delegado da Televisão de Mo-
çambique (TVM), Filipe Germano, 
disse não estar satisfeito com a ques-
tão da sinalização rodoviária, pois 
mais de 50 por cento dos sinais de 
trânsito já desapareceu. Assim, pro-
põe a ANE a trabalhar com as estru-
turas locais e mesmo com os partidos 
políticos para pôr fim a contrarieda-
de.

O director provincial das Obras 
Públicas no Niassa, João Ricotso, 
agradeceu bastante na questão sobre 
o processo de licitação separada para 
o fiscal nas estradas Mecanhelas à 
Cuamba e de Metárica à Cuamba no 
qual sugere que deve haver um Pro-
curment separado para a questão do 
consultor que vai elaborar o projecto 
e que a posterior também vai separar 
a respectiva contratação. Ele afirmou 
ser importante porque normalmente 
os projectistas quando são fiscais en-
cobrem os erros que tem na altura da 
elaboração do projecto, porque nem 
sempre os mesmos são devidamente 
feitos.

“Quando ele é fiscal, tudo aqui-
lo que está de mal na fase de projec-
ção, ele tenta fazer passar na altura de 
execução da obra e, muitas vezes, nós 
recebemos obras com defeitos que te-
nham sido encobertos pelo fiscal que, 
por conseguinte, foi o projectista”, 
disse Ricotso.

Sobre o Fundo de Estradas, Rico-
tso mostrou-se inquieto nos procedi-

mentos para pagamentos aos emprei-
teiros que nesse momento são feitos 
manualmente. Quando isso acontece 
há uma ideia das pessoas de que, se 
calhar, a gestão não seja muito trans-
parente, daí que apelou ao sector para 
acelerar o pagamento automático que 
faz com que haja controlo mais con-
substanciado e rígido.

Em resposta a essas e outras preo-
cupações, o Chefe de Departamento 
de Planificação da ANE, Julião Tin-
guissa, sobre o material tido como 
impróprio para melhoramento das 
vias de acesso, de acordo com a in-
quietação do administrador do dis-
trito do Lago, afirmou que, talvez, 
a ANE como instituição esteja a ser 
enganada porque, conforme os labo-
ratórios da empresa, os empreiteiros 
são indicados espaços próprios para 
extracção do saibro e assegurou que 
em diante levar-se-ão acções de moni-
toria com vista a contrariar o cenário.

Quanto a conclusão da báscula 
de Marrupa, disse que está já inclu-
so o processo de conclusão dela e já 
foi realizada na semana passada a 
confirmação do empreiteiro para sua 
execução. 

O Delegado provincial da Admi-
nistração Nacional de Estradas (ANE) 
no Niassa, Oreste Zezela, confirmou 
sobre o roubo de sinais e a vandali-
zação das infra-estruturas, mas para 
o seu fim passa necessariamente pelo 
desencadeamento de trabalhos co-
muns, incluindo os órgãos de comu-
nicação social, para mobilização das 
populações porque a reposição dos si-
nais tem também seus custos.

A Delegada do Fundo de Estradas 
(FE) no Niassa, Iva Langa, ainda so-
bre o município de Metangula confir-
mou a recepção do comunicado que 
determinou a paralisação de obras 
em Agosto do presente ano e explicou 
que o cenário deveu-se a exiguidade 
financeira que a instituição atravessa, 
a partir de uma decisão tornada pú-
blica numa reunião com a presença 
dos presidentes dos conselhos muni-
cipais de todo o país.

A governadora do Niassa, Elina 
Massengele, procurou saber sobre as 
reservas que se têm ao longo das es-
tradas que, segundo ela, a “olho nu” 
são vistas construções de infra-estru-
turas nos mesmos locais apesar das 
proibições que quando o Governo 
pretender fazer obras ou ampliações 
das mesmas rodovias no futuro pode-
rá resultar na canalização de indem-
nização as pessoas.

Desaproveitamento de saibro e calcário 
preocupa governo e sector privado
O desaproveitamento total do 
saibro e calcário, alguns dos 
potenciais recursos naturais 
tidos como compatíveis para 
a melhoria da qualidade 
das vias de acesso, está 
a deixar preocupados os 
governantes e agentes do 
sector privado na provincia 
do Niassa. Em consequência 
desse desperdício, quase 
todas estradas tornam-
se intransitáveis na época 
chuvosa.

Delegada do Fundo de Estradas em Niassa, Iva Florência

PEDRO FABIÃO

NIASSA



NGANI -   Segunda-feira, 26 de Dezembro de 2022                                                                                                                                                             P.04

SOCIEDADE

Sociedade Civil “caça” individuo transmissor 
do HIV em Nampula

A existência de indivíduos 
que se envolvem sexual-
mente com menores de 

idade, continua a desconfortar vá-
rios segmentos da sociedade ao nível 
da província de Nampula. Apesar 
dos resgates de raparigas vítimas de 
uniões prematuras e a consequente 
responsabilização criminal dos au-
tores, os casos não param. A pobre-
za, as ausências da cultura jurídica, 
entre outros, são apontadas como 
sendo os principais catalisadores.

O caso mais recente e chocante 
está relacionado com um individuo 
maior de quarenta anos de idade, re-
sidente na zona de subestação, bair-
ro de Muatala, na cidade de Nampu-
la, solteiro, que vive com o vírus de 
HIV e que se envolveu sexualmente 
e sem proteção, com mais de duas 
raparigas, com idades compreendi-
das entre os 13 e 16 anos. 

De acordo com as raparigas, o in-
dividuo aliciava com valores mone-

tários que variam entre os mil a cinco 
mil meticais, em troca de sexo não 
seguro. Para lograr os seus intentos, 
o “predador sexual” fazia-se passar 
por uma pessoa simpática e amiga 
das raparigas e sempre oferecia pre-
sentes como chocolates, sorvetes, 
bolachas, entre outros produtos que 
serviam de isca para as vitimas.

As duas raparigas confessas que 
caíram nas malhas do visado, são 
amigas e vizinhas, por sinal de pais 
de baixa renda, que admitiram terem 
se envolvido sexualmente a troco de 
valores monetários.  “Ele nos pare-
cia uma pessoa simpática e sempre 
me convidava para casa dele, dava 
bons conselhos como e o de não de-
sistir da escola e sempre comprava 
lanches” contou uma das vítimas, 
que fez sexo desprotegido com o 
acusado em troca de dinheiro. 

Mércia* de 16 anos de idade, 
vive com os avos na zona do Piloto, 
bairro de Muatala, e frequenta a 10ª 

classe. A rapariga disse ter conheci-
do o suposto violador através da sua 
amiga e colega de turma. Ela conta 
que depois de se conhecerem, o ho-
mem pediu o seu contacto telefóni-
co e porque esta não dispunha de 
telemóvel ele disponibilizou-se em 
comprar. 

“Além do telemóvel, sempre que 
eu apresentava alguma dificuldade, 
ele resolvia. Não consegui resistir até 
que me envolvi sexualmente com ele. 
Exigi que usasse camisinha para não 
engravidar e ele recusou por motivos 
ainda não claros e vezes sem conta, 
me assegurou que gravidez não seria 
problema porque ele não fazia filhos 
“, disse com lágrimas de tristeza. 

As vítimas explicam igualmente 
que, além das ofertas, o mesmo pro-
metia bolsas de estudo e emprego. O 
coordenador da ORADE, uma or-
ganização de base comunitária que 
opera em Nampula e que denunciou 
as práticas sexuais do individuo em 

questão, disse que neste momento 
decorre um trabalho para o esclareci-
mento do assunto, em coordenação 
com as autoridades comunitárias. “O 
caso ainda está sob investigação, es-
tamos a fazer um acompanhamento 
psicológico das adolescentes vitimas, 
e posteriormente serão submetidas 
a testes laboratoriais de HIV, gravi-
dez e outros, dai daremos os passos 
subsequentes, com vista a identificar 
o paradeiro deste cidadão, para que 
seja responsabilizado e para que e 
não alastre a doença para mais ino-
centes “, disse Joaquim Box,

De recordar que ainda esta se-
mana, uma adolescente deu parto a 
trigémeos, através de uma gravidez 
que resultou de uma violação sexual 
protagonizada por um homem enca-
puzado até aqui não identificado, no 
distrito de Mogovolas, província de 
Nampula.  

*nome fictício 

Médicos moçambicanos retomam actividades 
após suspensão de greve

Os médicos moçambicanos 
retomaram nesta sexta-
-feira as actividades após 

anunciarem a suspensão da greve por 
um mês, que contesta a aplicação da 
nova Tabela Salarial Única (TSU), 
para fazerem face à época das festas.

“A classe médica decidiu con-
ceder um período de graça ao povo 
moçambicano suspendendo provi-
soriamente a terceira greve nacional 
dos médicos”, disse Milton Tatia, 
presidente da Associação Médica de 
Moçambique (AMM), à comunica-
ção social, após uma reunião da as-
sociação na quinta-feira.

A greve de 21 dias iniciou no dia 
05 de Dezembro e contava com a 
adesão de mais de dois mil médicos, 
segundo a associação. Tatia referiu 
que a suspensão da greve visa “per-
mitir que o povo moçambicano pos-
sa passar as festas [de Natal e de fim 
de ano] da melhor maneira possível”, 
beneficiando dos cuidados médicos.

Além da quadra festiva, os mé-
dicos suspenderam a greve também 
em resposta a um pedido feito pelos 
seus pacientes para que voltassem a 
trabalhar e a um apelo ao diálogo 

feito pelo Presidente de Moçambi-
que, Filipe Nyusi. O chefe de Estado 
manifestou “abertura para um diálo-
go franco, com vista a encontrar, no 
mais curto espaço de tempo, soluções 
para o cumprimento das leis”, referiu 
o presidente da associação médica.

Em Novembro, os médicos adia-
ram a greve, após encontros com os 
ministros da Economia e da Saúde, 
para “dar tempo ao Governo” de 
“implementar os princípios acorda-
dos”. No entanto, dos 12 pontos de 
discórdia, foram alcançados acordos 

em oito, mas a associação diz que 
o Governo moçambicano cumpriu 
“apenas três”.

A AMM aponta a “mudança 
constante de interlocutores por par-
te do Governo” e a falta de transpa-
rência sobre a “forma como os salá-
rios dos médicos estão a ser ou não 
processados” como alguns dos pon-
tos que determinaram o fracasso das 
negociações até esta altura. A imple-
mentação da TSU está a ser alvo de 
forte contestação por parte de várias 
classes profissionais, nomeadamen-

te médicos, juízes e professores.  Os 
médicos suspenderam a greve, mas 
as reclamações em relação a imple-
mentação da Tabela Salarial Única 
continuam. O vice-presidente da As-
sociação Médica de Moçambique, 
Paulo Samo Gudo, tornou público 
que ainda não há avanços nas nego-
ciações com o Governo, tendo lem-
brando que o Executivo ainda está a 
lidar com as preocupações levantadas 
pela classe na greve de 2013.

A maior parte das questões por 
nós colocadas já é de domínio públi-
co e tem a ver, por exemplo, com o 
enquadramento da classe médica na 
Tabela Salarial Única; as condições 
de trabalho em algumas unidades sa-
nitárias do país; e algumas questões 
legislativas que antecedem a TSU, tal 
é o caso das horas extras e da diutur-
nidade que vem do Estatuto do Mé-
dico aprovado em 2013”.

Recentemente, o Ministro da Saú-
de, Armindo Tiago, avançou que os 
médicos que aderiram à greve teriam 
faltas e salários descontados. Contu-
do, Samu Gudo afiançou que as fal-
tas serão descartadas e não haverá 
descontos.

MANGAVA DOS SANTOS

JÚLIO PAULINO

Milton Tatia
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OPINIÃO

Pela oitava vez consecuti-
va, no informe anual do 
Presidente da República, 

escasseiam argumentos para decla-
rar de forma honesta e segura a si-
tuação do Estado Geral da nação. 
Na última terça-feira (20), na ple-
nária da Assembleia da República, 
o Presidente da República, Filipe 
Nyusi, descreveu o Estado Geral 
da Nação como de estabilização, 
de renovado optimismo, face aos 
desafios internos e externos que 
o país atravessa.

De recordar desde que o Pre-
sidente Nyusi assumiu o poder, o 
país esteve submerso a vários de-
safios associados a descoberta do 
escândalo das dívidas ocultas e a 
retirada da ajuda directa ao orça-
mento do Estado pelos parceiros 
de cooperação multilateral (2016), 
os ataques da junta militar (2013 
– 2017), o início dos ataques ter-
roristas em Cabo Delgado (2017-
), as calamidades naturais que de-
vastaram a zona costeira da região 
Centro e Norte do país (ciclones 
IDAI e Kenneth) e a pandemia da 
COVID-19 (2020 – 2022).

Os factores supracitados impac-
taram de forma significativa na si-
tuação socioeconómica do país, so-
bretudo na dinâmica interna das 
famílias que devido a inflação ge-
neralizada, viram o seu poder de 
compra e as liberdades económi-
cas a serem extremamente reduzi-
das. Durante os oito anos em que o 
Presidente Nyusi esteve no poder, 
o país enfrentou duas crises, uma 
económica por um lado, e por ou-
tro uma política - decorrente dos 
ataques na região centro e norte 
do país. 

Parte desses fenómenos impe-
diram o Presidente Nyusi, na ple-
nária da Assembleia da República, 
afirmar que o Estado da Nação em 
Moçambique é bom. E o “bom” 
logicamente que é “mau”, contu-
do, não seria politicamente correc-

to para o Presidente da República 
descrever o Estado da nação como 
mau, por essa razão, recorre a termi-
nologias esperançosas – numa ten-
tativa clara de fuga para frente, ou 
seja, ignora os problemas presen-
tes e promete um futuro promissor 
sem uma estratégia clara de como 
alcançá-lo.

Esse exercício não é novo e inicia 
desde 2015, onde de forma conscien-
te o Presidente afirmou que “não 
estava satisfeito com o Estado da 
Nação”. Em 2016, deu a entender 
que “a nação permanecia firme”, 
mesmo sem a ajuda directa ao Or-
çamento do Estado pelos doadores 
(o sublinhado é nosso), que deixou 
o país em uma crise sem preceden-
tes no período multipartidário na 
história do país. Em 2017, o Estado 
da Nação era “Desafiante, mas en-
corajador”. Recorde-se que foi a 5 
de Outubro de 2017 que iniciaram 
os ataques terroristas em Cabo Del-
gado e dois meses depois – o PR se 
dirige a Assembleia da República, 
a descrever o Estado da Nação co-
mo encorajador.

Sublinhe-se que para além das 
implicações económicas, até este 
momento o terrorismo está a ser 
responsável pela maior crise huma-
nitária que Moçambique vive desde 
que se conhece como Estado, pa-
ra além da destruição de infra-es-
truturas, perda de vidas humanas, 

o drama dos deslocados internos 
que já está na cifra dos 1 milhão. 
O terrorismo está a ser fonte para 
a violação dos direitos humanos de 
homens, mulheres e crianças na re-
gião do conflito.

Em 2018, o Estado da Nação foi 
descrito como estável e que inspira 
confiança. Em 2019, Filipe Nyusi 
chegava ao fim do seu primeiro ci-
clo de governação – altura em que 
conseguiu gerir um país sem fun-
dos, e alcançou um acordo de paz 
definitiva com a Renamo, abrindo-
-se espaço para o Desarmamento, 
Desmilitarização e Reintegração 
(DDR) dos homens desta forma-
ção política, por outro lado, tivemos 
a ocorrência dos ciclones IDAI e 
Kenneth que afectaram profunda-
mente as infra-estruturas sociais e 
económicas do país. O Estado da 
nação em 2019 foi descrito como 
de esperança e de um horizonte 
promissor.

O informe de 2020 é proferido 
num ano que para além dos desa-
fios relacionados com os ataques 
terroristas, e uma economia desfa-
vorável, da China vinha a pande-
mia da COVID-19, que devido às 
medidas de distanciamento social 
e do lock-down teve implicações da 
renda das famílias e do sector pri-
vado. Neste ano, o Estado da Na-
ção foi de resposta inovadora e de 
renovada esperança. 

Em 2021 os ataques terroristas 
se intensificaram, perante a inca-
pacidade do Estado Moçambicano 
em resolver a situação da seguran-
ça interna, foi necessária a chegada 
das tropas estrangeiras, do Ruanda 
e dos países da SADC. A economia 
permaneceu em estado de crise, de-
corrente da situação provocada pela 
pandemia e para esse ano o Esta-
do da Nação foi descrito como de 
autossuperação, reversão das ten-
dências negativas e conquista da 
estabilidade económica.

Voltando em 2022, ano descrito 
como de abertura económica, so-
bretudo devido ao levantamento das 
medidas de distanciamento social, 
que culminaram com o lançamento 
do pacote de medidas de aceleração 
económica (PAE), início da explo-
ração do gás natural na Bacia do 
Rovuma e a retoma dos credores na 
ajuda ao orçamento geral do Esta-
do. Em termos políticos, tivemos o 
fim da junta militar da RENAMO, 
DDR, contudo, o terrorismo pela 
primeira vez, consegue se expandir 
para toda região norte do país (Ca-
bo Delgado, Niassa e Nampula).

Várias dimensões que poderiam 
ser necessárias para a análise não 
foram inclusas neste artigo, como a 
criminalidade urbana, onde crimes 
como raptos continuam a semear 
pânico e terror na sociedade mo-
çambicana. Contudo, em virtude 
dos desafios que o país enfrenta, o 
Estado só podia ser descrito como 
de estabilização, de renovado opti-
mismo, face aos desafios internos 
e externos. Em suma, o discurso 
do presidente da república, sobre-
voou sobre a realidade do país, mas 
não a reconheceu como tal, por es-
sa razão, partimos do pressuposto 
de que – o Presidente da Repúbli-
ca, no lugar de descrever o Estado 
da Nação, refugia-se da fuga para 
frente, e vende aos moçambicanos 
um futuro que até então está aquém 
de ser alcançado a curto prazo.
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Fuga para Frente marca informes do 
Presidente da República sobre o Estado 

Geral da Nação

       Consultor e Activista de Direitos Humanos
      Jaime Newton Z. Gode



 

A recessão começa em 2023 
e ninguém sabe quando 
acaba. Os economistas cos-

tumam falhar nas previsões e incer-
tezas como a guerra na Ucrânia, as 
tensões na China e a COVID-19 — 
que está aí em força — aconselhavam 
prudência. Com a FRELIMO pru-
dência é palavra fora do dicionário.

Nada disso foi feito. Seguiram o 
jeito socialista de empurrar com a 
barriga, que mais à frente logo se 
vê. Não temos um Governo. Temos 
um susto permanente de uma gente 
«sem rei nem roque».

O que diz Lagarde 
Mas vamos ao que avisou a pre-

sidente do Banco Central Europeu 
(BCE), Christine Lagarde, logo no 
arranque da semana. Frisou que fi-
caria “surpreendida” se a inflação 
da zona euro já estivesse no pico, 
pela “grande incerteza económica, 
classificando as taxas de juro como 
o principal instrumento de comba-
te”. A inflação, como bem ensinou 
durante o seu consulado, é um im-
posto escondido e os Moçambica-
nos — para não falar sobretudo dos 
portugueses — se já hoje a sentem, 
em 2023 a situação tende a piorar, 
e muito.

“Gostaria que a inflação tives-
se atingido o seu pico em Outubro, 
mas penso que há demasiada incer-
teza, pelo que obviamente que me 
surpreenderia se isso acontecesse”, 
declarou Christine Lagarde.

Intervindo numa audição na co-
missão dos Assuntos Económicos e 
Monetários do Parlamento Europeu, 
em Bruxelas, a responsável destacou 
o actual “ambiente de grande incer-
teza e com choques complexos que 
afectam a economia, notando que as 
decisões do Conselho do BCE con-
tinuarão a depender dos dados e a 
seguir uma abordagem de reunião 
a reunião.

Certo é que, para Christine La-
garde, “as taxas de juro são, e conti-
nuarão a ser, o principal instrumento 
para combater a inflação”.

E acrescenta: “Estamos empenha-
dos em reduzir a inflação para o nosso 
objectivo a médio prazo e estamos 

determinados a tomar as medidas 
necessárias para o fazer”, sublinhou 
a responsável, admitindo “aumentar 
ainda mais as taxas para os níveis ne-
cessários, de forma a assegurar que 
a inflação regresse atempadamente 
ao objectivo de médio prazo de 2%”.

Ainda assim, Christine Lagarde 
adiantou que “o caminho a seguir 
e a rapidez para lá chegar serão ba-
seados nas perspectivas actualizadas, 
na persistência dos choques, na reac-
ção dos salários e das expectativas 
de inflação”.

A taxa de inflação atingiu, em Ou-
tubro passado, um pico de 10,6% na 
zona euro, a título de exemplo, prin-
cipalmente “puxada” pela componen-
te energética, dada a actual crise no 
sector e a guerra da Ucrânia, cujas 
tensões geopolíticas pressionaram 
ainda mais o mercado energético eu-
ropeu e de certa maneira o mercado 
africano, a nível de Africa Austral.

Filipe Nyusi e Marcelo pessimistas 
“Vamos esperar que isto que está 

a marcar o fim de 2022 e o começo 
de 2023 não dure todo o ano, dure 
apenas uma parte limitada do ano, 
provavelmente um trimestre ou um 
semestre”, disseram mais ao menos o 
mesmo os Presidentes da República 
Português e Moçambicano, tentando 
evitar agravar um pânico que já se 
sente na sociedade moçambicana e 
de forma mais acentuada na sociue-
dade portuguesa.

Ambos Presidentes da Repúbli-
ca alertaram para um 2023 “cheio 
de incertezas”, considerando que o 
próximo ano “vai ser muito mais di-
fícil” do que 2022, devido à guerra 
na Ucrânia e ao aumento da infla-
ção e das taxas de juro.

“O facto de a guerra continuar, o 
facto de a inflação continuar e haver 
uma certa incerteza quando à dura-
ção desta situação, que passa para o 
ano que vem, tudo isso aponta para 
um ano 2023 mais complicado do 
que o de 2022 e cheio de incertezas. 
E, no fundo, o que se passa é que, 
quem tem de tomar decisões, como 
é o caso do Banco Central Europeu 
(BCE) e de outros bancos centrais, 
estar perante as incertezas, tomar as 

suas precauções”, afirmou o Presi-
dente português, Dr. Marcelo Rebelo 
de Sousa.

Rendas e prestações
 Neste momento são muitos os 

Moçambicanos e Portugueses que 
começam a não ter dinheiro para 
pagar a renda ou as prestações das 
casas. E a situação tende a piorar, já 
que uma recessão vai fazer aumen-
tar o desemprego em espiral. Algu-
ma dúvida?

A associação Cáritas, em Portu-
gal, já começou a receber pedidos de 
ajuda de pessoas que não conseguem 
pagar os seus empréstimos para ha-
bitação devido à subida das taxas 
de juro, medida que causou “pâni-
co imediato”, disse a presidente da 
instituição.

“O pânico foi imediato. O receio 
das pessoas, a angústia com que se 
aproximavam de nós a dizer «ai, se 
eu perco a minha casa». É que nós 
tivemos uma crise em que houve 
muita gente a perder a casa (o que 
veio a acontecer em Portugal); é re-
cente ainda, está na memória das 
pessoas —2008”, afirmou.

Para já são “pontuais” os casos 
de pessoas que procuram a ajuda da 
Cáritas com empréstimos à habita-
ção e que não os conseguem pagar 
devido à subida das taxas de juro, 
mas que já existem.

As taxas Euribor começaram a 
subir mais significativamente desde 
4 de Fevereiro deste ano, depois de 
o Banco Central Europeu (BCE) ter 
admitido que poderia subir as taxas 
de juro directoras este ano devido ao 
aumento da inflação na zona euro, 
tendência reforçada com o início da 
invasão da Ucrânia pela Rússia, em 
24 de Fevereiro. E também em Mo-
çambique, não tenhamos ilusões.

O medo do incumprimento do 
pagamento dos empréstimos ban-
cários e de outras despesas que têm 
aumentado — dos alimentos ao gás, 
electricidade e combustíveis — não 
é apenas sentido por quem não tem 
emprego — há que reconhecer.

“Temos pessoas que têm um rendi-
mento, esse rendimento permitia-lhe 
viver com alguma estabilidade e, de 

AD LITTERAM
        Afonso Almeida Brandão

repente, já retiraram todas as gordu-
ras, já passaram às marcas brancas, 
já fizeram isso tudo e começam a 
prescindir de consumir determina-
dos alimentos, o que pode ter efei-
tos na dieta alimentar e na saúde” 
— adiantaria um responsável.

E reforçou: “É de facto o que está 
a acontecer com as pessoas que, em-
bora tendo pensões ou empregos, o 
seu rendimento não permite comprar 
tudo o que precisariam para gerir a 
vida”.

Nesse sentido, “estão identifica-
dos nos números da pobreza muitos 
trabalhadores, porque o rendimento 
é muito baixo e quanto mais aperta 
o custo de vida, naturalmente para 
menos chega o rendimento que já é 
baixo”. E não evocamos aqui o Li-
miar da Pobreza em que a maioria 
da População Moçambicana vive 
actualmente.

Estampos certos que estes nos-
sos compatriotas nacionais vivem 
a mesma angústia do que os outros 
que não têm trabalho.

As pessoas usam todos os recur-
sos que podem para proteger as coi-
sas que mais as assusta perder, que 
é a casa, e por isso vêm pedir quan-
do não têm dinheiro suficiente para 
pagar a renda, a luz, a água, essas 
despesas que transformam uma vida 
razoável numa vida insuportável, na 
sua ausência, e que são aquelas que 
levam as pessoas a aproximar-se e 
a pedir ajuda — convém sublinhar. 

Estamos a viver um Tempo em que 
tudo sobe: sobem as Rendas, sobe 
os bens de primeira necessidade, so-
bretudo nesta Quadra Festiva, sobe 
a Energia, o Frango, o Pão, o Saco 
de Carvão, as Bebidas, tudo sobe e, 
«quanto mais baixo é o rendimen-
to, mais rápido deixam de conseguir 
suportar esses custos» — afirmaria 
o Decano dos Jornalistas Moçam-
bicano Gustavo Mavie, no útimo 
Programa do QUARTO PODER, 
transmitido na passada 4ª Feira, ao 
Canal TV-Sucesso.  Em suma: que 
Deus nos ajude se é que possamos 
ser ajudados e de Esperança nestes 
Tempos Complicados que o Mundo 
atravessa...
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2023: Um ano que se avizinha 
de pobreza e de dificuldades



Esta organização “Os Ami-
gos da Terra” é uma velha 
conhecida de Moçambique. 

É quem está por trás da JA, Justiça 
Ambiental, parece interessante e muito 
Amigos da Terra e do Ambiente, mas 
nada mais os move além do dinheiro, 
são uma máquina de fazer dinheiro 
igual a GreenPeace.

Os Amigos da Terra montaram uma 
organização que consegue ganhar e 
extorquir dinheiro dos mais pobres, 
actuam nos países subdesenvolvidos 
como a Nigéria ou Moçambique, nos 
países de origem, a Holanda ou Por-
tugal já ninguém lhes dá crédito por-
que as pessoas já perceberam que os 
seus objectivos é enriquecer os seus 
dirigentes que vivem na Holanda ou 
na Alemanha.

No caso da Shell, pagou 15 milhões 
de euros de indeminização. Quanto 
desse dinheiro chegou efectivamente 
às comunidades da Nigéria? A maio-
ria desse dinheiro ficou nas contas dos 
escritórios de advogados e nas contas 
bancárias dos dirigentes na Holanda.

A Justiça Ambiental fez uma guerra 
enorme contra as empresas de flores-

CARTA DO LEITOR
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tação no Niassa, Fundação Malon-
da, Greenresources, Tectona e outras 
financiadas por fundos Noruegueses 
e Suecos. Foi com a Florestação que 
esses países se desenvolveram e o ob-
jectivo era o mesmo no Niassa, com 
tanta guerra da JA foram todos embo-
ra, as plantações foram abandonadas 
e o povo só ficou mais pobre.

A JA nada recebeu porque perdeu a 
guerra, foram embora e hoje tudo está 
abandonado na Zambézia e em Nam-
pula, o povo voltou a plantar milho e 
mandioca e a queimar tudo destruin-
do o ecossistema. Mais recentemente 
fizeram o mesmo com a Portucel Mo-
çambique. Fizeram barulho para ver 
se ganhavam dinheiro e a Portucel não 
cedeu. Plantar eucaliptos não é crime, 
foi embora e hoje as populações da 
Zambézia e de Manica ficaram mais 
pobres ainda.

No caso da Shell da Nigéria não 
teve culpa nenhuma, os pipelines do 
petróleo são permanentemente fura-
dos para roubar petróleo, centenas de 
pessoas têm morrido porque o governo 
corrupto da Nigéria não assegura a se-
gurança dos pipelines e permite esses 

derrames. Para a Shell, 15 milhões de 
euros são amendoins e apesar de não 
terem culpa nenhuma da rotura dos 
pipelines ao fim de tantos anos é mais 
fácil pagar que continuar com danos 
reputacionais.

A Justiça Ambiental está a fazer guer-
ra contra a nova barragem de Mphanda 
Nkuwa no Zambeze em Tete, as alter-
nativas para produção de eletricidade 
é a queima de carvão ou o nuclear. 
Mphanda Nkuwa é fundamental para 
o Desenvolvimento de Moçambique, é 
uma energia renovável, verde e funda-
mental para armazenar a energia solar 
e eólica, na transição energética se tiver 
associada um sistema de bombagem.

A JA junto com os Amigos da Terra 
já anda a fazer barulho para ver se con-
seguem uma indemnização de 15 mi-
lhões de Euros para calarem a boca e 
deixarem construir. Se afastarem os 
investidores o povo só mais pobre fi-
cará e depois vão fazer uma central 
térmica para queimar carvão. 

De onde vem o dinheiro da JA?? 
Que pagam artigos e anúncios de jor-
nais, sustentam um bando de pseudo 
técnicos que não saem de Maputo, mas 

que escrevem uma data de asneiras que 
não têm base cientifica nenhuma, nem 
estudos que as sustentem. Algo que li 
é que passa uma falha sísmica e que 
se Mphanda Nkuwa for construída a 
barragem vai cair. Em Cahora Bassa 
a barragem construída por Portugal, 
paga e oferecida ao povo Moçambi-
cano, pelo povo Português ainda não 
ruiu ao fim de 50 anos e também passa 
uma falha sísmica.

Tanta mentira que a Justiça Ambien-
tal e os Amigos da Terra espalham nos 
países pobres, dos mais pobres, onde 
destroem projectos atrás de projectos e 
o povo de Moçambique só mais pobre 
vai ficando, mas essas organizações e 
os seus dirigentes apresentam grandes 
carros, grandes salários à conta dos 
pobres.

Ainda não vimos a JA ou os Amigos 
da Terra a fazerem barulho em Cabo 
Delgado. Quanto dinheiro a Total ou 
a Eni tem pago aos Amigos da Terra/
JA para estarem calados?? Shame on 
you, Amigos da Terra e Justiça Am-
biental 
PEDRO MESQUITA

Shame on you Amigos da Terra e Justiça 
Ambiental

Jornal NGANI distinguido com Menção Honrosa 
pela Autoridade Tributária em Niassa

Em reconhecimento do seu con-
tributo na divulgação de conteúdos 
relativos a Educação Fiscal e Popu-
larização do Imposto, o nosso Jornal 
foi atribuído, na última quarta-feira 
em Lichinga, uma Menção Honrosa 
pela Autoridade Tributária de Mo-
çambique (AT), no Niassa.

O Delegado da Autoridade Tri-
butária de Moçambique (AT) 
no Niassa, Manuel Quinze, 

explicou que a acção está enquadrada 
numa iniciativa designada por “Café 
Fiscal” com Médias que pretende re-
conhecer as contribuições dos órgãos 
de comunicação social sobre a divulga-
ção de conteúdos relativos a Educação 
Fiscal e Popularização do Imposto e 
trazê-los próximo aos serviços da Au-
toridade Tributária de Moçambique, 
por serem eles os fazedores da infor-
mação. 

Quinze sublinhou que sem esta clas-
se de profissionais, os chamados “Ho-
mens do quarto poder” não se poderá 
difundir cabalmente aquilo que são os 

serviços da sua instituição e que, de 
igual modo, não poder-se-á chegar além-
-fronteira para o alcance de metas que 
continua e directamente se pretendem 
confirmar por ano.

“Sem as Médias nós não podemos 
chegar além-fronteira com os serviços 
tributários. Com os Médias nós sabe-
mos que chegar em qualquer canto do 
país, desde os pontos mais recônditos 
onde estão as Rádios Comunitárias, 
Jornais Comunitários, líderes comuni-
tários”, enfatizou o Delegado da AT 
no Niassa.

O Secretário do Sindicato Nacional 
de Jornalistas (SNJ) no Niassa, Mar-
tins Cumbane, agradeceu pelo acto e 
sublinhou que o Café Fiscal é um ins-
trumento já conseguido pelos Homens 
da Imprensa para utilização na divul-
gação de assuntos inerentes a Autori-
dade Tributária de Moçambique. No 
entanto, pediu aos promotores para 
que a iniciativa seja alargada à base 
visando fazer saber aos outros comu-
nicadores.

A Delegada do Instituto Comuni-
cação Social (ICS) no Niassa, Maria 

Artemisa Fuel, afirmou ser um momen-
to ímpar tendo dado parabéns, tam-
bém, a AT, em particular, na província 
pelo trabalho que tem feito na arreca-
dação de receitas que vêm alavancan-
do a componente financeira do país, 
no seu todo. Para além do Semanário 
NGANI, outros órgãos de comunica-

ção social, nomeadamente as Rádios 
Moçambique, Haq, Esperança e FOT, 
as Televisões de Moçambique e a Su-
cesso, Jornais Mwatenguè e DW e o 
Instituto de Comunicação Social re-
ceberam a Menção Honrosa.
PEDRO FABIÃO
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AT no Niassa espera alcançar cem por 
cento da meta anual

Conforme dados tornados 
públicos aos jornalistas na 
manhã de última quarta-

-feira, a margem do “Café Fiscal” 
promovido pela AT, o respectivo 
Director Operativo dos Impostos 
Internos, John Lucas, informou que 
se comparado ao igual período do 
ano anterior em que a receita cobrada 
foi de 731.1 milhões de meticais, ela 
corresponde a um crescimento na 
ordem de 6,88 pontos percentuais 
e, em relação a meta anual no mon-
tante de 811.1 milhões de meticais, 
cobrança que representa 96,3 por 
cento de realização.

Isoladamente, Lucas referiu que 
para os Impostos Internos, a meta 
operacional foi de 689.135,19 mil 
meticais. Desse montante, foi possível 
arrecadar 707.7 milhões de meticais, 
o que corresponde acima da cifra, 
ou seja, 102,70 por cento de reali-
zação. Comparativamente ao igual 
período do ano anterior em que a 
receita cobrada foi de 682.4milhões 
da moeda nacional, esta corresponde 
a um crescimento na ordem de 3,70 
pontos percentuais e, no que diz 
respeito a safra anual no montante 
de 752.3 milhões de meticais, esta 
cobrança representa 94,07 por cento 
de concretização.

O dirigente apontou cinco facto-
res de sucesso no desempenho dos 
impostos internos, nomeadamente, a 
entrega pontual das retenções na fonte 
do IRPS dos funcionários públicos e 
das empresas privadas; sensibilização 
às instituições públicas (Distritais e 
Provincial) para entrega atempada 
das Receitas Próprias, evitando assim 
o consumo na fonte; correcção do 
volume das vendas apresentadas por 

alguns sujeitos passivos; análise e 
correcção dos créditos sistemáticos 
em Imposto de Valores Acrescen-
tados (IVA) e prejuízos reportados 
nos Impostos de Rendimento (IR’s); 
incluindo notificação aos sujeitos pas-
sivos faltosos no cumprimento das 
suas obrigações fiscais; e educação 
fiscal, aduaneira e popularização do 
imposto.

Sobre a receita dos impostos do 
comércio externo, o Director Opera-
tivo dos Impostos Internos na Auto-
ridade Tributária de Moçambique, 
Delegação do Niassa, no período em 
análise, foi fixada uma meta opera-
cional no valor de 54.6 milhões de 
meticais, deste valor, foi arrecadado 
um montante de 73.7 milhões, o que 
corresponde a 135,03 por cento de 
realização. Comparativamente ao 
igual período do ano anterior em 
que a receita cobrada foi de 48.7 
milhões de meticais, corresponde a 
um crescimento na ordem de 51,44 
pontos percentuais e, em relação a 
meta anual no montante de 58.8 
milhões, esta cobrança representa 
125,46 por cento de realização.

Neste circuito, são indicados, 
dentre outros, a intensificação das 
acções de fiscalização aduaneira em 
todo o território aduaneiro da juris-
dição; o cumprimento integral das 
regras de desembaraço aduaneiro; 
trabalho conjunto com as Forças 
de Defesa e Segurança (FDS) e a 
educação fiscal e aduaneira como 
principais motivos que conduziram 
positivamente nisso.

Assim, abrem-se como principais 
desafios no âmbito da receita na AT 
do Niassa, o aumento de mais efec-

tivo no controlo fiscal e aduaneiro; 
a mobilidade do Imposto de Rendi-
mento de Pessoas Singulares (IRPS) 
das sucursais; alocação de mais meios 
circulantes para o controlo fiscal e 
aduaneiro; e abertura de mais Postos 
Fiscais e de Cobrança nos distritos 
de Mecula e Mecanhelas. 

Por seu turno, o Delegado da Auto-
ridade Tributária de Moçambique 
(AT) no Niassa, Manuel Quinze, 
com base nos resultados acima des-
tacados faz uma avaliação positiva e 
disse que decorrem esforços no ter-
reno levados a cabo por equipas de 
monitoria e de fiscalização aduaneira 
para o controlo de mercadorias em 
circulação, assim como de grupos 
de controlo transfronteiriço.

“Estamos, também, a levar a cabo 
acções de apelo, visto que estamos 
na época festiva, época de muita 
movimentação e queremos que os 
nossos importadores, a nossa popu-

lação que está de viagem seja bem 
acolhida e que as fronteiras tratem 
bem as pessoas”, disse ele.

Quinze disse que, além da fisca-
lização, o seu sector tem feito tra-
balhos de análise de processos de 
conta e de avisos aos faltosos com 
respectivos levantamentos para que 
se aproximem para fazer suas decla-
rações fiscais; há receitas próprias 
consignadas que são feitas pelas insti-
tuições públicas e governos distritais 
que estão muito bem entregues com 
apelos para fazer chegar a receita 
aos cofres do Estado; a verificação 
efectiva das mercadorias que chegam 
a partir das fronteiras de Matchedje, 
em Sanga; Mandimba; e Entre-lagos, 
em Mecanhelas. 

Não menos que isso, segundo ele, 
há em Metangula, distrito do Lago, 
equipas avançadas que trabalham 
nos postos de travessia simplificada 
tais como os de Mpapa, Luthombo-
chi, de Cóbuè e de Safurdine que, 
infelizmente pelos efeitos da época 
chuvosa, a força e a vontade ainda 
está presente, tudo isso prediz um 
fecho do ano positivo.

Relativamente aos contrabandos, a 
fonte disse que o 2022 é um ano muito 
positivo porque de todo o trabalho 
feito em Niassa apenas houve dois 
casos reais na zona de Entre-lagos, 
ao sul da província, mas foi possível 
interpelar e que os processos foram 
levados à barra do tribunal, sendo 
um sobre o descaminhar de frangos 
congelados e que foi já julgado tendo 
pago os devidos impostos e devidas 
multas e outro ligado ao açúcar vindo 
do Malawi ainda por se esclarecer. 

ECONOMIA

A Autoridade Tributária de 
Moçambique (AT), com uma 
meta operacional de mais de 
743.7 milhões de meticais, 
conseguiu arrecadar, 
em impostos internos e 
externos, um montante de 
781.5 milhões de meticais, 
correspondentes a 105,07 por 
cento de realização, durante 
os primeiros onze meses do 
ano prestes a findar.

PEDRO FABIÃO

Manuel Quinze

John Lucas
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ESTANTE DE LIVROS - CULTURA

Machado de Assis e as Esquerdas
A intolerância “raivosa das 
esquerdas” não é uma novi-
dade. Desde sempre maculou 
o mundo intelectual com uma 
militância agressiva e estra-
tegicamente assente em edi-
toras, jornais e revistas. Uma 
espécie de Maçonaria que 
prioriza os seus membros na 
ocupação de espaços.

Afonso Almeida Brandão (escreveu)
Manuel Graça (fotografou)

Assim é que o maior escri-
tor brasileiro, Machado de 
Assis, fundador da Acade-

mia Brasileira de Letras, que, mais de 
um século após a sua morte, tem vindo 
a ganhar espaços no Mercado Edito-
rial Norte-Americano e Europeu, não 
consegue livrar-se de interpretações 
curiosas sobre sua personalidade, em 
todos os sentidos.

Machado era o que no Brasil se 
denomina de mestiço, ou mulato, pois 
a Mãe era portuguesa, lavadeira, e o 
Pai, filho de português com uma negra. 
Mas agora é apresentado, inclusive 
nos EUA, como “escritor negro”. 
Mas, no passado, alguns esquerdistas 
brasileiros e europeus, criticavam-no 
alegando que ele escondia a origem 
afrodescendente e procurava ascender 
na “sociedade branca”. Autodidacta, 
aprendeu francês com um padeiro e 
latim com um padre. Alemão e inglês, 
sozinho. Não teve curso superior. Só 
texto. E uma inteligência acima da 
média.   

Outra crítica, volta e meia “requen-

Stewart Sukuma distinguido com o Estatuto 
de Cidadão Honorário de Quelimane

O Conselho Autárquico de 
Quelimane distinguiu sex-
ta-feira, 16 de Dezembro, o 

músico moçambicano Stewart Sukuma, 
com o Estatuto de Cidadão Honorário 
da Cidade de Quelimane. O acto diri-
gido pelo edil de Quelimane, Manuel de 
Araújo, reconhece o papel de Stewart 
Sukuma na promoção, valorização e pre-
servação da história e cultura da cidade 
de Quelimane e dos “quelimanenses”.

 A distinção pretende homenagear 
o percurso de um artista que passou 
parte significativa da sua adolescência 
na cidade de Quelimane. Foi neste ponto 
de Moçambique que Sukuma definiu-se 
como cidadão e artista, influenciado 
e inspirado pela tradição e identidade 
do povo zambeziano e sobretudo pela 

energia da cidade de Quelimane. Para 
Manuel de Araújo, Stewart Sukuma 
nunca saiu de Quelimane e esta liga-
ção reflete-se na sua música ou na sua 
poesia eternizada no livro “O Alfaiate 
e a Arte de Costurar o Amor”.

O edil acrescenta que o músico e 
activista não é apenas uma referência 
artística, mas sim de cidadão activo e 
sempre engajado na construção de um 
país melhor. Na sua intervenção, Stewart 
Sukuma agradeceu o gesto e disse que 
“os lugares, as pessoas e os cheiros que 
descobri até aos meus 14 anos, conti-
nuam vivos e com muito significado. 
Este reconhecimento renova e eleva o 
amor que sempre senti pela terra”.

 O Conselho Municipal de Queli-
mane atribuiu igualmente um Certificado 

de Reconhecimento ao músico Stewart 
Sukuma pelos 40 anos de carreira. Na 
mesma ocasião, teve lugar o lançamento 
do livro “O Alfaiate e a Arte de Cos-

turar o Amor”, da autoria de Stewart 
Sukuma. O livro foi apresentado pelo 
Professor Doutor Jorge Ferrão, reitor 
da Universidade Pedagógica. NGANI

tada”, é a de que Machado “era apo-
lítico”, “indiferente aos problemas 
nacionais”. Realmente na sua Obra e 
presença na imprensa nunca se posi-
cionou politicamente. 

Era funcionário público, burocrata, 
escritor, ensaísta e poeta. Nos seus 
livros e na correspondência com outros 
intelectuais não existe nenhuma refe-
rência a acontecimentos políticos da 
sua época. Contam que, num almoço 
na sua casa em Paris, Eça de Queiroz 
indagou aos irmãos Paulo e Eduardo 
Prado, seus amigos, sendo Eduardo 
fundador da Academia, o que o escri-
tor brasileiro achava da Proclamação 
da República. Os dois, encabulados, 
acabaram por admitir que o amigo 

“não achava nada”. O que parece 
ser a verdade.

Alguns marxistas, como Octávio 
Brandão, cujo nome e obra desapa-
receram na poeira da História, che-
garam a publicar livros apontando a 
militância política do escritor, que se 
propunha escrever e a reunir literatos. 
Na publicação acusa o fundador da 
Academia de texto enfadonho e de 
não cumprir o dever do escritor, que 
é o de combater as desigualdades. 
Foi um pequeno burguês que serviu 
à burguesia, disse no livro.

A acusação ideológica faz-se pre-
sente de maneira grosseira, sem consi-
derar, inclusive, que a vítima morreu 
em 1908, antes da matança bolchevista 

de 1917, na Rússia. O Autor, que pode 
ter tido no livro contra o maior nome 
da Literatura Brasileira o seu minuto 
de glória, analisa a obra de Machado 
no melhor estilo da intransigência 
comunista: “Historietas grotescas”, 
“Dom Casmurro é um livro mons-
truoso”, “foi a mais chata vítima 
do psicologismo burguês”.

O crítico Raimundo Magalhães 
Júnior chegou a esboçar defesa, lem-
brando que o não partidarismo e 
não posição de fundo ideológico 
não exclui defender grandes cau-
sas nacionais. Mas um dos motivos 
desta acusação é que o Movimento 
Monárquico tem divulgado o pensa-
mento dele em relação ao Impera-
dor Pedro II, em que afirmava que 
“gosto dele, pois é honesto e ama o 
Brasil”. A historiografia da cidade 
do Rio de Janeiro deve muito ao 
seu relato, sua vida e suas perso-
nagens nas ruas da cidade. Datava 
a sua carta de Cosme Velho, onde 
residia, e até hoje um dos locais 
mais conhecidos e movimentados 
da cidade é o Largo do Machado, 
próximo de sua casa. Ocorre que o 
nome (Machado) não se deve a ele, 
mas a dois portugueses ali instala-
dos, um vendedor de óleo e outro 
dono de um talho.

Os Movimentos Esquerdistas 
actuais não têm nada de original. 
Neste ponto são conservadores e 
cultuam a tradição. Alguém dúvida?

Um escritor de eleição

Edil de Quelimane Manuel de Araújo com o músico Stewart Sukuma
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NATAL E ANO NOVO

Caro leitor,

O Jornal NGANI deseja 
a si e sua família um 
Feliz Natal e Próspero 

Ano Novo!
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IMAGENS DO ANO

Projecto “No semáforo também se aprende”
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ANÚNCIO


