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EDITORIAL
FRELIMO deve evitar frustração geral dos cidadãos
`

Beira (O Autarca) – Analisando a qualidade das
mensagens e respectivos conteúdos que circulam nas redes
sociais (WhatsApp, Facebook, Twitter) constata-se claramente que há um acentuado nível de desagrado versus descontentamento com tendência cada vez mais generalizado
dos moçambicanos em relação ao partido no Governo, nomeadamente a FRELIMO – Frente de Libertação de Moçambique, no poder desde a época de transição do regime
fascista colonial português.
Trata-se de manifestações de sentimentos que por
vezes até confundem-se com tanto ódio dos moçambicanos
à Frelimo e aos seus dirigentes. Importa salientar que a Frelimo é simultaaneamente o partido mãe e pai da pátria moçambicana, tendo em conta a natureza da sua própria história, enquanto partido libertador e com décadas de experiên-

Frase:

cia acumulada de governação.
Indo mais ao fundo da questão, depois de uma reflexão sobre os vários cenários observáveis a olho nu – sem
necessidade de lupa que é o mais simples instrumento óptico de observação, remetemo-nos a conclusão de que o problema deriva da decepção generalizada dos cidadãos, tendo
em conta que o povo quando elege um Governo, deste espera no mínimo a satisfação das necessidades básicas de
um ser humano.
Essa teoria permite-nos, igualmente, concluir que
não se trata necessariamente que o povo não gosta ou deixou de gostar da Frelimo e dos seus dirigentes. Sucede, porém, que o povo está zangado porque não gosta dos valores
e princípios correntes que caracterizam a Frelimo – partido
mãe e pai.
Por exemplo, o país tem tantos
jovens que anseiam ter no mínimo um

Põe o cérebro a funcionar antes de pores a lingua
em movimento!■
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emprego e uma habitação condignos. A esse grupo que
constitui a maioria juntam-se milhares de recém graduados.
Enquanto a Frelimo, partido no poder, não conseguir dar
resposta as necessidades básicas desse importante grupo social inevitalmente só pode esperar um mau clima no país,
incluindo no seu próprio seio.
Os partidários da Frelimo não podem promover a
concorrência desleal em tudo quanto é Mercado. Sublinhase que o político quando lhe é confiado um determinado
cargo o objectivo universal é garantir a gestão correcta do
património público, pelo que eticamente deve ser o último
a se beneficiar. Mas a realidade hoje em dia, em Moçambique, prova que ser politico é sinónimo de enriquecimento
fácil e essa situação torna-se mais complicada ainda quando o povo descobre isso com toda facilidade. O cidadão
moçambicano já descobriu que no seu país usam-se cargos
políticos para se tornar ricos. Em vez de prover serviços ao
povo, os detentores do poder público usam fundos públicos
para criarem patrimónios individuais. Por outras palavras,
hoje os políticos tornaram-se os maiores empresários. Concorrem com a classe empresarial e até com jovens que lutam por ser empreendedores. Logo, há uma dicotomia do
conceito de ser político, de ser um dirigente público em relação à prática.
Sendo a Frelimo, o único partido até aqui que governa o país desde o período pré-independência nacional,
com toda experiência acumulada de governação, os cidadãos moçambicanos esperaram muito mais dessa organização política que tem a felicidade de ser considerada simultaneamente mãe e pai da nação. Paradoxalmente, a prática
mostra que ano-após-ano, dia-a-após-dia a Frelimo está cada vez mais a avolumar decepções no seio do seu povo, incluindo dos próprios membros, militantes e simpatizantes.
A perca de valores e princípios que nortearam a
criação da FRELIMO pode ser a causa principal do rumo
actual que o partido está seguir. Existem, inclusivamente,
pessoas bem posicionadas na sociedade mas que estão decepciopnadas com a FRELIMO devido a perca ou a falta de
respeito aos valores e princípios do partido. Urge lembrar
que existem pessoas dentro da própria FRELIMO social e
economicamente bem posicionadas que ainda assim não se
furtam da moral.
Quando o partido desvincula-se dos valores e princípios que nortearam a sua criação, criam-se logo decep-

ções e até ódio, incluindo internamente, pois nem todas as
pessoas se identificam com as más práticas.
Uma pergunta que se pode colocar, onde está a
Frelimo que uma vez se tornou partido do povo moçambicano. Essa questão surge do facto de a cada dia que passa o
povo moçambicano está a sofrer, a pasar mais necessidades
e, contrariamente a isso, os politicos partidários da FRELIMO estão a tornar-se cada vez mais ricos. Não estão necessariamente proíbidos de ser ricos, mas deve ser de forma
honesta, sem deixar de cumprir o seu dever de providenciar
o básico ao cidadão comum.
O povo está chateado com a Frelimo porque o partido está a tornar-se uma organização política que beneficia
um grupo de gangs em detrimento da maioria da população
moçambicana. Sabe-se que existem figuras dentro do partido que desembolsam valores para conseguirem chegar a
posições de influência. Se a Frelimo estivesse a garantir a
satisfação das necessidades básicas dos cidadãos não haveria ódio tanto assim.
Por exemplo, se tem 10 e tira oito para o povo não
haveria tanta reclamação como está acontecer. Agora se
tem 10 e tira logo oito para si, sobrando apenas dois para o
povo o que esperar mais se não esta gigantesca onda de revolta. E a transparência nos processos é extremamente fundamental.
O descontentamento que se verifica hoje não é só
de pessoas que não fazem parte do partido, é geral.
No entanto, sempre há espaço para remedear o mal.
Por exemplo, basta revisitar tudo quanto Samora Machel
defendia e que hoje está a vista. Existe tanto material áudio-vidual e escrito considerado um importante legado deixado por Samora Machel que os próprios membros da Frelimo não dão sequer a devida importância. Os partidários
da Frelimo tem em suas mãos uma rica biblioteca para ajudar a corrigir os erros que se cometem sistematicamente. Se
cada membro da Frelimo tirar um minuto por dia para rever
os ensinamentos de Samora Machel temos a plena certeza
de que o partido hoje seria melhor do que está. Se calhar
não dão a necessária importância porque o consideram utópico, razão pela qual chegam até a aclamar o facto de ter
morrido “pobre”. Mas a pergunta que teima em não calar, é
o que adianta ter tanto dinheiro para nada. Os politicos, todos, tem de aprender a deixar legado e não riqueza. As pessoas querem ter tanto dinheiro que vão morrer sem cones-
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guir acabar e esse é um dos aspectos que cria tanto ódio. Os
filhos e parentes de dirigentes politicos devem também evitar a exposição desnecessária, pois isso só banaliza os dirigentes, as instituições e eleva a insatisfação do cidadão comum.
A FRELIMO original não deve ser substituída
A FRELIMO, tanto como outro qualquer partido
tem os seus orgãos e a organização das respectivas composições. Diferentemente de outros partidos, pela sua razão
histٕórica a FRELIMO tem a responsabilidade de garantir a
manutenção da sua tradição, que assenta nos valores e princípios que nortearam a sua fundação. E essa tradição histórica só pode ser melhor defendida por aqueles que participaram da fundação da FRELIMO e que felizmente muitos
ainda vivem.
Ora, o Comité Central é praticamente o órgão executivo do partido. É à este órgão que envolve na sua maioria politicos executivos que deve se dedicar a implementação das actividades do partido.
Por outro lado, entendemos que a Comissão Política, que é um importante órgão do partido, que conserva e
promove valores e princípios do partido, devia ser exclusivamente reservado à personagens que fundaram a FRELIMO. Cada organização política deve ter um órgão de admissão exclusiva dos seus anciãos e a esse órgão cabe muito bem a Comissão Política, cujos membros seriam os dirigentes antigos (mais velhos) que carregam incondicional-

mente os valores e princípios da FRELIMO original, os
quais não podem ser misturados muito menos ser substituídos, salvo em caso de morte. São os anciãos do partido, os
que deviam agir como conselheiros do Comitê Central. O
Comitê Central tem uma composição que envolve executevos, mas a Comissão Política quando se reúne não devia
envolver "crianças", pessoas que não conhecem a lógica do
partido. Até o próprio Presidente do Partido pode não integrar a Comissão Política. Devia ter tempo necessário reservado para se aconselhar junto aos membros da Comissão
Política. Faz pouco sentido uma pessoa que não tem história no partido ter que ser membro da Comissão Política. Esse órgão de muito respeito devia ser constituído por pessoas
que conceberam os valores e princípios do partido, para
permanentemente defende-los na qualidade de conselheiros, transmitindo o legado a nova geração que por sua vez
seriam os anciãos do partido amanhã.
Personalidades como Marcelino dos Santos, Alberto Chipande, Mariano Matsinhe, Mário da Graça Machungo, Sérgio Vieira, Óscar Monteiro, Rebelo de Sousa, Graça
Machel, Janet Mondlane, Raimundo e Marina Pachenuapa,
para não falar de Joaquim Chissano, Alberto Guebuza e outros por nada deviam ser removidos de um órgão como é a
Comissão Política da FRELIMO.
Toda exposição aqui feita é uma reflexão para tentar encontrar a razão porque a FRELIMO está a ser tanto
desacreditada, sobretudo nas redes sociais e não carrega
nenhum tipo de motivação.■ (Redacção)

Sisulo disse claro e directo: destino de Chang é Moçambique
O conceituado jornalista investigativo moçambicano Marcelo Mosse,
Director da Carta de Moçambique, partilhou na sua página pessoal de Facebook, ter falado com Peter Fabricius, o
jornalista do Daily Maverick, jornal sul
africano que escreveu a peça onde Lindiwe Sisulo, Ministra de Relações Exteriores e de Cooperação da RSA, é citada a dizer que Manuel Chang vai ser
extraditado para Moçambique. Marcelo Mosse escreve que Fabricius, que já
foi durante muitos anos editor diplomático do "Star" (ele escreve sobre relações internacionais) disse que, após

uma colectiva de imprensa com Sisulo
na semana passada, a Ministra sul-africana das Relações internacionais recebeu-o no seu gabinete e falou-lhe em
exclusivo durante 25 minutos. "Ela disse taxativamente o que escrevi. A intenção do Governo sul-africano é a de
mandar Chang para Moçambique. Os
tribunais vão fazer o seu trabalho mas
o poder politico, de acordo com o Extradiction Act, tem a última palavra",
disse Fabricius.■
Peter Fabricius, jornalista do jornal sul
africano Daily Maverick

(Totos créditos (Texto e Foto) Marcelo
Mosse, jornalista investigativo e
Direector da Carta de Moçanmbique
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@ De Interesse Comunitário e da Mobilidade Rodoviária,...
Por: Eng. Carlos Sousa
Formador Especialista & Certificado para a região SADC
Membro da Academia - MasterDrive S.A. homologado por Advanced Driving Institute of Africa

Travarmos a SINISTRALIDADE, não é conseguido
Se agirmos somente sobre a má condução!
Prezados Interessados em TRAVARMOS os Impactos da nossa indisciplinada mobilidade rodoviária:
Evitarmos Incidentes rodoviários e SINISTRALIDADE, não é apenas actuarmos sobre a má condução! É também sabermos como devemos proceder para garantirmos que a apropriada manutenção dos veículos resulta em ordem de bem conduzirmos, significando menos
despesas, pois isso, sobretudo contribui para melhorarmos
a segurança rodoviária, o menor custo por Km e o respeito para com o meio ambiente.
Simplificando, todos os momentos do desenvolvimento actual requerem um compromisso com a correcta
manutenção preventiva do carro, passando pelo envolvimento articulado, harmonizado e bem partilhado entre as
partes, sejam, Chefias, Condutores & Mecânicos (os quais
devem também saber BEM Conduzir, em método preventivo e para defensivo).
Ao garantirmos que os fundamentais actos de
manutenção do carro, sejam correctamente atendidos e
prontamente satisfeitos em total conformidade com a Disciplina da Condução Preventiva & Defensiva, ora muito
conhecida por Defensiva, estaremos seguramente a contribuir, para reduzirmos o risco de incidentes, baixar despesas
e custos, imensas preocupações e tempo em desperdício, os
apropriados aplicativos contribuem essencialmente para
minimizar, se não eliminar, muitas das colisões e sinistros,
chamados de acidentes, que a toda a hora assistimos e por
vezes sofremos, em nossas estradas.
Principal motivo da Nossa Falta de sucesso?, ...encontra-se na inadmissível sinistralidade rodoviária, pesados
custos operacionais e isso implica reduzida capacidade competitiva! Porque razões da razão isto vem acontecendo? Desprezo sobre as correctas necessidades de: falta de diagnostico clínico nas especialidades e actividades, reduzida Apropriada Formação, abandono do acto regular na Capacitação em sustento do Ambiente propicio profissional e
formato disciplinado aos meios Actualizados!
A posição e domínio do Volante depende da com-

petência do Condutor, mas a posição das Rodas e a desejável trajectória, travagem, aderência, tracção, estabilidade e
consumos. em resposta do Veiculo para o terreno, muito
MAIS dependem na verdade, da pré-qualificação e desempenhos da manutenção levada a efeito regularmente por
Quem conduz, conjugado no essencial pelos Actos praticados pela Equipa da Assistência Técnica.
Para isso, inicie a Sua própria manutenção de valores, importa que os Chefes, alinhem proporcionando Capacidades actualizadas aos Mecânicos, sendo também logicamente licenciados para condução, devem contudo apetrechar-se face aos desafios no presente, para que saibam aplicar as necessárias habilidades ao estarem capazes de saberem conduzir em método actualizado a fim de poderem conseguir um DIAGNOSTICO real, seguindo e aplicando-se nos procedimentos preventivos & defensivos
apropriados e não negociáveis!
O Vosso motorista ou condutor, tem por hábito
disciplinado, ao ir receber a viatura depois de assistida
em oficinas, procede a uma competente avaliação ao estado do veículo, seguindo rigorosamente o preventive
Check List? Se isto fizer, vai certamente reduzir centenas
de impactos, prejuízos, risco, reclamação, tempos desperdiçados, despesas adicionais e custos diversos, melhora a relação, controlo da qualidade e disponibilidade dos meios,
num simples acto de pormenor apenas!
Permita-me Senhor Dirigente de uma ilustre abrangência de milhares de actores em Risco, somos pela diferença,
porque Sabemos Como Agir e respeitar o ambiente sócio-cultural Moçambicano, pois somos moçambicanos com experiência adquirida fora, porem agimos em Moçambique há cerca de
12 anos em satisfação do território nacional, de Cabo Delgado
a Maputo.
Saudamos pela valência preventiva, justo isso, entendemos que facilitamos guiando Gestores e todos os actores no processo, orientados no controlo e satisfação aos
proveitos do menor custo/Km, também por amizade ao
meio ambiente!■
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Vodacom e MINEDH buscam soluções para
Educação em Inhambane
Maputo (O Autarca) – A Vodacom através da sua iniciativa de responsabilidade social na área de educação, denominada “Faz Crescer”, disponibilizou nos dias 20 e 21 de Fevereiro,
duas bibliotecas escolares apetrechadas
a igual número de escolas, nos distritos
de Funhalouro e Morrumbene, na província de Inhambane. Beneficiaram da
oferta da operadora, a Escola Secundária Graça Machel e a Escola Secundária Eduardo Mondlane.
Cada unidade escolar recebeu
uma Biblioteca apetrechada em meios
didácticos, com destaque para 20 computadores com acesso à internet gratuita, 300 livros de diferentes temáticas e
um acervo de livros digitais disponíveis a consultas dos estudantes.
Inhambane é a nona província
do país que beneficia do projecto de

desenvolvimento educacional – “Vodacom Faz Crescer”. Acções semelhantes
já foram realizadas, desde o ano passado, nas províncias de Cabo Delgado,
Nampula, Tete, Zambézia, Manica, Sofala, Gaza e Cidade de Maputo.
“Elegemos a Educação como
sector prioritário nas nossas acções de
Responsabilidade Social para melhorar
a formação de alunos. Estamos certos
que esta acção irá despertar outro nível
de conhecimento no seio dos estudan-

tes, sobretudo nas áreas tecnológicas,
onde os alunos enfrentavam dificuldades nas aulas práticas por falta de condições”, disse Salimo Abdula, PCA da
Vodacom, momentos após a oferta de
bibliotecas. O projecto “Vodacom Faz
Crescer” é uma iniciativa de responsabilidade social da Vodacom, em parceria com o Ministério da Educação e
Desenvolvimento Humano visando apoiar o sector da Educação ao nível de
todo o país. O projecto consiste na reabilitação e apetrechamento de bibliotecas escolares.■ (Redacção)
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Maputo será palco de Seminário de Estudos
Internacionais
Maputo (O Autarca) – No
âmbito da Cooperação Sul-Sul do Brasil em Moçambique nas áreas de saúde
e agricultura, a capital do país, Maputo, acolhe na tarde da próxima quartafeira (27) o Seminário de Estudos Internacionais.
Trata-se de uma apresentação
que abordará a Cooperação Sul-Sul desenvolvida pelo Brasil com Moçambique, importante parceiro do Brasil no
campo da cooperação técnica.
Segundo apurou O Autarca,
serão discutidos durante o evento dois
projectos emblemáticos, um na área de
saúde (Sociedade Moçambicana de
Medicamentos) e outro na área de agricultura (ProSAVANA), com análise
sobre o desenvolvimento dos projectos
e os seus impactos no relacionamento
bilateral entre Brasil e Moçambique.
A apresentação reflecte a investigação de campo desenvolvida em
Moçambique e no Brasil, tendo como
orador principal Danilo Marcondes de
Souza Neto. Danilo Neto é Professor
da Carreira do Magistério Superior Federal da Escola Superior de Guerra no
Rio de Janeiro. Possui PhD em Política
e Relações Internacionais pela Universidade de Cambridge e é bacharel e
mestre em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro, onde também foi professor. Foi Junior Visiting Fellow do
Graduate Institute of International and
Development Studies de Genebra, Pesquisador de Pós-Doutorado do Instituto
de Relações Internacionais da PUCRio e Pesquisador Visitante do Instituto de Estudos Econômicos e Sociais.■
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