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pacotes promocionais

Três mil empresas devem ao INSS
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Para atrair os turistas

SECTOR DO TURISMO APELA PRÁTICA DE PACOTES PROMOCIONAIS

O

Sector do turismo em Nampula
defende a necessidade de os
operadores praticarem pacotes
promocionais, como forma de
atrair os visitantes, situação que
poderá melhorar o desempenho
dos estabelecimentos e, consequentemente, incrementar as
receitas.
Segundo o director do sector,
Omar Aquiamungo, que falava
ontem, no Aeroporto de Nampula, durante a campanha de
boas vindas aos turistas e visitantes da província, por ocasião
da semana do turismo, de Janeiro a Agosto do ano em curso,
mais de 100 mil turistas visitaram a província de Nampula, de
um total de 270 mil previstos até
Dezembro próximo.
Aquiamungo está optimista quanto a possibilidade de se
alcançar a meta. “Acredito que
Publicidade

se os nossos operadores oferecerem pacotes especiais, promoverem alguns eventos, que servem
de chamariz, e dessa forma teremos mais turistas a entrar e retidos, o que trará ganhos significativos para a província” - disse
Aquiamungo.
Todavia, alguns passageiros

do primeiro avião que desembargou esta quarta-feira, no aeroporto internacional de Nampula, saudaram a iniciativa.
Alberto Mucavele, um dos
passageiros disse ter ficado positivamente impressionado pela
iniciativa da direcção provincial
da cultura e turismo, de mostrar

algumas potencialidades turísticas locais.
Refira-se que, o dia Mundial
do Turismo, que se assinala no
próximo dia 27 de Setembro,
comemora-se este ano sob lema,
“Repensando o Turismo para o
Futuro”.
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TRÊS MIL EMPRESAS DEVEM AO INSS EM NAMPULA

U

m total de 3 mil
empresas,
que
operam na província de Nampula, deve ao Instituto Nacional de Segurança
Social (INSS), pouco mais de
300 milhões de Meticais, referentes aos descontos feitos
aos seus trabalhadores, para
previdência social, mas que
não foram canalizados àquela

instituição.
De acordo com o delegado do INSS, em Nampula,
Arone Uamba, que revelou a
informação, grande parte das
empresas devedoras são as do
ramo de segurança privada,
construção civil, comércio,
entre outros.
“Grande parte desta divida remonta do ano de 1994

e devo dizer que isso é prejudicial para os trabalhadores,
porque priva-lhes de alguns
benefícios, em caso de doença, invalidez” -destacou Uamba.
Face a esta situação, o
INSS, em coordenação com a
Inspecção Geral do Trabalho,
está a trabalhar na persuasão
das empresas devedoras, para

que honrem com as suas obrigações.
“Para além da persuasão,
estabelecemos prazo de duas
semanas, para o contribuinte regularizar a sua situação,
findo qual, são accionadas às
instituições de administração
de justiça, para os devidos
efeitos”-explicou Uamba.

Reconstrução e assistência de Cabo Delgado

GOVERNO E PARCEIROS ARTICULAM ACÇÕES INTERVENTIVAS

O

Ministro de Economia Finanças
(MEF), Max Tonelas, lançou ontem, na cidade
de Pemba, o sistema de gestão
de informação do governo
para o Norte de Moçambique,
uma plataforma que destina
a colecta, armazenamento e
disseminação de dados sobre os progressos, resultados
e impactos das intervenções,
levadas a cabo pelo governo
e parceiros, no âmbito das
acções de resposta ao terrorismo, de assistência humanitária, reconstrução e promoção
de desenvolvimento de Cabo
Delgado, Nampula e Niassa.
Segundo Tonela, espera-se
que a plataforma seja uma
fonte privilegiada, transparente e única de informação
respeitante às intervenções de
assistência e reconstrução em
Cabo Delgado e não só.

Segundo o governante,
para fazer face às acções terroristas, o governo tem estado a intervir para restaurar a
normalidade, segurança pública, contando neste quadro,
com a colaboração dos parceiros no âmbito multilateral
e bilateral.
Em resultado destas intervenções, segundo ele, assiste-se a recuperação das zonas
que haviam sido ocupadas
pelos terroristas o que tem
permitido o retorno gradual
das populações às zonas de
origem.
“A par das intervenções
militares, o governo tem vindo também a empenhar-se
para provisão dos serviços básicos e a reposição da autoridade do Estado, reconstrução
das condições que promovam
a recuperação das regiões
afectadas, alicerçadas na par-

ticipação das comunidades,
de forma inclusiva, tendo em
conta os grupos vulneráveis
das mulheres e jovens”-disse
Tonela.
Esta visão estratégica do
governo, segundo ele, tem
sido orientada não só para as
zonas que acolhem os deslocados internos, mas também
tem como perspectiva a criação de condições que promovam o retorno voluntário
das populações às zonas de
origem,.
Disse que foi neste quadro que o governo aprovou
recentemente, o Programa
de Resiliência e Desenvolvimento Integrado do norte,
com objectivo de estabelecer
condições para um desenvolvimento mais equilibrado e
acelerado das zonas afectadas,
tendo em conta os desafios e
potencial de desenvolvimento

que as zonas afectadas oferecem, procurando sempre uma
abordagem integrada para
enfrentar os desafios que assegurem a estabilização.
Com vista assegurar-se a
implementação desta iniciativa, o executivo tem estado a
trabalhar com vários parceiros, entre eles o Banco Mundial, com o qual estabeleceu
o Projecto de Resposta a Crise do Norte, que conta com
duas áreas de intervenção a
saber:
De assegurar a melhoria
das condições e criação de
meios de vida e oportunidades económicas, que consiste
na criação de fontes de rendimento sustentável para as
comunidades afectadas, bem
como a inclusão de jovens no
mercado de trabalho.
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[Elementos de Autocrítica]
Por Major Manuel Bernardo Gondola

UCRÂNIA SEM CAPACIDADE PARA
MANTER O RITMO DA CONTRA-OFENSIVA

N

as últimas semanas há uma ‘ensurdecedora propaganda’ na midia imperialista,
a partir daqueles vídeos que
toda noite o comediante fantoche Volodymyr Zenlesky
faz e transmite pelas redes
generosamente controladas
pelo Capital imperialista; divulgam os vídeos do fantoche,
que ele diariamente tem divulgado, que está avançando
sobre o território conquistado pela Rússia. É interessante o seguinte; um ele diz
foram 20[00]km, noutro dia
diz 40[00]km, depois 80[00]
km a última noticia dá conta
de 90[00]km quadrados recuperados, reconquistados e, a
midia imperialista está fazendo uma campanha dizendo,
que está havendo uma ‘virada na guerra’ a Ucrânia está
ganhando a guerra ou está
criando as condições para
derrotar a Rússia.
Por isso, a pergunta é, o
que esta acontecendo na[s]
frente[s] de combate na guerra da Ucrânia? Eu vou dar
a resposta se a Ucrânia está
vencendo a guerra.
De facto, a ofensiva militar
da Ucrânia no Nordeste na
região do Kharkiv, não é desconsiderada, foi uma ofensiva
‘surpreendendo’ em relação
aos movimentos ucranianos
desde que a guerra começou,

porque essa retomada dos
territórios que estavam sobre
o controle dos russos foi muito rápida.
Agora, algumas questões
precisam ser colocadas [aclaradas] em relação a isso. Eu
acho que a primeira é, qual
é a capacidade ucraniana de
continuar nesse ritmo, de tomar os territórios conquistados pela Rússia, e em segundo
lugar, será contraofensiva russa que ainda parece não está
muito clara, que ainda não há
previsão e, o que a Rússia vai
fazer diante da ofensiva Ucrânia.
A Rússia semana passada participou da Cúpula da
Organização para Cooperação de Xangai e o Presidente
Vládimir Putin deu algumas pistas do que pode vir a
acontecer, mas ainda não está
muito claro. Mas, eu acho que
é preciso considerar sim, que
foi uma retomada de territórios consideráveis, muito
rapidamente em [48] horas
os ucranianos conseguiram
avançar bastante e as tropas
russas recuaram muito.
Agora, na região Nordeste
de Kharkiv, se olharmos para
o mapa é uma vastidão muito
grande e precisa de um esforço material descomunal por
parte da Ucrânia para recuperar toda parte que já está sob
controle da Rússia, por isso,

eu acho ‘surpreendeu’, mas
isso não quer dizer na minha
concepção que a Ucrânia está
ganhando a guerra, inclusive
o que eu li de pessoas [peritos] que analisam mais criticamente esses movimentos
militares é que, a Ucrânia não
teria condições de continuar
nesse mesmo ritmo do ponto
de vista bélico e de avançar
noutras regiões, porque falasse do Nordeste Kharkiv, mas
tem a região de Kherson, a região do Mariupol e a própria
região do Donbass[ joia da
coroa] que está sob o domínio dos russos.
Quer dizer, o avanço por si
só não responde que a Ucrânia está ganhando a guerra,
eu acredito que a Rússia vai
mudar um pouco a sua estratégia inclusive até uma
das coisas que os russos têm
falado é que, a Ucrânia em
.particular a esses territórios
de Kharkiv que a Ucrânia
conseguiu retomar, mas a
um custo muito alto , não só
do seu material bélico, mas
um custo muito alto também
para infraestrutura da região
diferentemente do que, a Rússia tem feito e tem propagado
de que, não está afectando a
infraestruturas das áreas que
estão sob seu domínio .
Por isso, eu acho que ainda
está um pouquinho aberto e
bem distante de propagar que
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a Ucrânia está ganhando a
guerra, porque repito, se você
pegar o mapa para analisar a
região que está sob o controlo
da Rússia é muito maior e demandaria um esforço muito
grande para neutralizar o que
os russos conquistaram.
De qualquer maneira as
informações que chegam dão
conta o facto da Ucrânia admitir dificuldades para manter a contraofensiva , que já é
um sinal sobre a dúvida que
paira a respeito se a Ucrânia
é capaz de levar adiante essa
contraofensiva por conta das
perdas anteriores que ela já
sofreu , das ‘deficiências do
seu Exército’ , da dificuldade
de manejar todo o equipamento que tem sido enviado
pelo imperialismo, da própria acção da Rússia, que tem
destruído uma boa parte das
infraestruturas militares da
Ucrânia. Portanto, já está começando a admitir que está
sofrendo dificuldades para
manter essa contraofensiva.
O próprio Biden, o Chefe
da fila do imperialismo já disse que era muito cedo para dizer, que a Ucrânia tinha virado o jogo na guerra; nem eles
vão conseguir sustentar uma
propaganda, que a Ucrânia
está ganhando a guerra, por
causa dessa ofensiva, sobretudo a capacidade da Ucrânia
manter esse ritmo.

