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RELAÇÕES MOÇAMBIQUE-EUA

Nyusi excluido
por
Biden
MDM EM SEMANA DECISIVA

Qual “galo” cantará
mais alto?

FACE À NOVA VARIANTE DA COVID-19

INS reforça apelo à vacinação
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África e eterna dependência
De uns meses a esta parte,
há sinais que fazem crer que
a pandemia da Covid-19 está
controlada em todo o mundo,
não deixando, apesar disso, de
constituir preocupação. Nas
“Europas”, os jogos de diversas
modalidades voltaram a ser
realizados com o público nas
bancadas, e em certos casos
esgotando mesmo a lotação dos
recintos desportivos.
Ao nível das artes, idem. Assistese a grandes espectáculos
musicais ao vivo, o que não
acontecia há quase um ano.
As grandes cimeiras mundiais
também já são realizadas
presencialmente, havendo a
destacar a Conferência Anual
das Nações Unidas, em Nova
Iorque, e ainda a Conferência da
ONU sobre Mudanças Climáticas
(COP26), que decorreu no último
mês, na Escócia.
As autoridades da Saúde estão
menos pressionadas, tendo em
conta que o nível de infecções,
internamentos e mortes tende
a decrescer. Só que, na última
semana, surgiu uma notícia
dando conta da existência de
uma nova variante, que deu azo
ao pânico, levando à tomada
de medidas desesperadas e
incorrectas, pelo menos na
óptica da Organização Mundial
da Saúde (OMS) e do Centro
Africano de Controlo de Doenças
(AFRICA CDA), havendo a
destacar a suspensão de voos de
e para a África Austral por parte
de alguns países do ocidente.
O pânico dos ocidentais fez

com que decidissem isolar esta
região de África, gerando pânico
também deste lado do mundo. A
África do Sul já veio queixar-se
de estar a ser “castigada” por ter
descoberto a variante ômicron,
apontando para os prejuízos
económicos que poderão advir
da suspensão dos voos.
Esta situação mostra a nossa
incapacidade de aprender da
história. É que não é a primeira
vez que tal acontece. Aliás,
agindo sempre com base no
desespero e não em evidências
científicas, a primeira medida
que o ocidente toma cada vez
que se fala de novas variantes é
fechar-se, evitando contacto com
os supostos portadores do vírus,
que é exactamente o mesmo
que fazem quando refugiados
– africanos ou não – buscam
auxílio em seus territórios.
Já devíamos estar avisados
dessa possibilidade e, em função
disso, devíamos, como africanos,
ter feito uma coisa que, aos
olhos dos nossos dirigentes,
parece constituir tabu: buscar
soluções locais para problemas
locais.
Faz pouco sentido que, possuindo
toda a riqueza que tem, que
é cobiçada por toda a gente,
África continue dependente
da boa vontade do ocidente.
Perante a escalada da pandemia,
o continente foi incapaz de
unir esforços para, localmente,
encontrar o antídoto para o
problema. Não o fez porque,
provavelmente, ao longo dos
anos, não investiu na formação

de quadros (e quando o fez não
apostou neles) nem na criação
de infra-estruturas.
Sem bases, cruzamos os braços
à espera de soluções ocidentais.
C he g a ra m a s v a c i na s e , a t é
agora, não vacinamos um terço
da população, porque os donos
das mesmas quiseram ficar com
quase todas. Uma vez mais,
fomos mendigos, exclusivamente
dependentes da benevolência do
ocidente.
Agora se levantam preocupações
com relação à suspensão de
voos. Teme-se que a economia
possa colapsar, porque não
receberemos turistas europeus,
como se a prática do turismo
fosse uma bênção dada apenas
a eles. De alguma forma, é nisso
que foi transformada África,
através da prática de preços
proibitivos, que estão muito
acima dos rendimentos mensais
dos africanos. Se tivéssemos
potenciado o turismo doméstico,
não estávamos nesta situação.
Quem fala do turismo fala de tantos
outros sectores. África, julgamos
nós, tem mercado mais do que
suficiente para absorver tudo
o que produzimos localmente.
Se fossem impulsionadas as
trocas comerciais entre países
africanos, nenhuma das nossas
nações estaria refém de quem
quer que fosse, e é esse o
desafio que se apresenta nos
dias que correm. Sem união,
continuaremos a ser meros
mendigos do velho continente.
Basta! Levanta-te, África!
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RELAÇÕES EUA-MOÇAMBIQUE

Biden “encosta” Nyusi

A

cumprir o primeiro dos quatro
anos a que tem direito como
presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden está a emitir sinais que denunciam
algum afastamento de Moçambique. O
último deles foi a exclusão do país da
Cimeira pela Democracia, um evento
organizado pelos americanos e que irá
juntar mais de 100 países.
D&F Texto: Dossiers & Factos

Na renhida corrida rumo à Casa Branca, com Donald Trump como opositor, Joe Biden prometera, se
fosse eleito, promover a Cimeira pela Democracia.
Destronou o candidato democrata, então presidente em exercício e, efectivamente, pretende cumprir
a sua promessa. Antes mesmo de completar um ano
na liderança dos destinos daquela que é considerada
a maior potência mundial, Biden convocou 110 países e territórios para participarem da sua iniciativa.
O evento, que terá lugar nos dias 09 e 10 de Dezembro, em formato virtual, é, até ao momento, o
maior acto do democrata no que à política externa
diz respeito. Com mais de 100 países convidados, a
iniciativa, que será replicada em 2022, chama atenção não tanto pelos convidados, mas pelos excluídos, entre os quais Moçambique.
Colocado ao lado da Guiné-Bissau
A lista dos 110 países convidados pelo presidente
norte-americano mostra um dado interessante. Todas as nações pertencentes à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) foram convocadas,

Filipe Nyusi, Presidente de Moçambique
com excepção de Moçambique, Guiné Equatorial e
Guiné-Bissau.
Dos corredores diplomáticos nacionais, soube
o Dossiers & Factos que a situação está a gerar algum desconforto, até pela dificuldade de entender
a lógica que terá levado a que Moçambique fosse

Joe Biden, Presidente dos EUA

excluído.
De acordo com o The Economist, Moçambique
perdeu alguns pontos no ranking que mede os níveis de democracia no mundo, passando de 3.65
para 3.51, o que lhe valeu uma queda da posição
120 para 122, num total de 176 países e territórios
avaliados. Só que o mesmo aconteceu com os restantes países lusófonos, incluindo Portugal, que é o
mais bem colocado, estando agora na categoria de
“democracias imperfeitas”, à semelhança do Brasil e
Timor-Leste.
Tomando como base estes dados, alguns diplomatas consideram haver dualidade de critérios. Por
outro lado, não entendem como Moçambique pode
ser, ainda que de forma implícita, equiparado à
Guiné-Bissau, país cuja situação é bem pior e onde,
aliás, os golpes de Estado acontecem com alguma
normalidade.
Em Agosto último, por exemplo, o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas da Guiné-Bissau, general Biaguê Na N'Tan, denunciou uma
pretensa mobilização de militares para a reversão da
ordem constitucional. "Os dez mil francos cfa que estão a distribuir para a abertura de conta bancária não
resolvem os vossos problemas e os da vossa família",
disse N’Tan, na tentativa de demover os militares.
O último golpe de Estado naquele país aconteceu em 2012, quando foi derrubado o então primeiro-ministro, Carlos Gomes Júnior. Em Moçambique,
nunca houve um golpe de Estado e as eleições são
realizadas regularmente desde 1994, sendo um dos
poucos países em África a dar passos significativos
em direcção à descentralização. Lembre-se que,
desde 2019, os governadores das províncias são eleitos, havendo perspectivas de que o mesmo venha a
acontecer com os administradores.
Um paradoxo difícil de entender
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Embaixada dos EUA em Maputo
A situação está a gerar alguma perplexidade, até
porque são conhecidos os vários interesses dos EUA
em Moçambique, sobretudo nos campos económico
e militar. É norte-americana a multinacional ExxonMobil, que lidera o projecto de exploração de Gás
Natural Liquefeito (LNG) na área 4 da bacia do Rovuma, num investimento que poderá rondar os 33 mil
milhões de dólares. Os americanos também têm um
grande peso na francesa Total, que está à frente de
um projecto similar em Palma, só para citar alguns
exemplos.
Há dois anos, aliás, Maputo foi palco da Cimeira EUA-África, na qual foram rubricadas várias

parcerias, tendo sido garantido que os norte-americanos reforçariam a sua presença no sector do
agro-pecuário.
No campo militar, fala-se, há algum tempo, do
interesse norte-americano de instalar uma base em
Moçambique, concretamente na cidade portuária
de Nacala, província de Nampula. A ideia de que
Moçambique é importante para os americanos no
campo securitário ganhou força com a chegada a
Maputo de Dennis Walter Hearne, um homem da
“segurança”, para o cargo de embaixador. Formado na National War College, trabalhou, entre 2016
e 2017, no Afeganistão, onde as tropas americanas

Nenhum dos dois países
gostou da iniciativa do estadista americano, e as razões
até são diferentes. Reagindo através do seu presidente, Vladimir Putin, os russos
acusaram os EUA de pretenderem dividir os países em
bons e maus, “segundo eles”.

permaneceram por 20 anos.
Ainda na matéria de segurança, vale a pena recuperar a posição do coordenador para o Contraterrorismo dos EUA, manifestada há sensivelmente
um ano: “Os Estados Unidos estão seriamente interessados numa parceria com Moçambique, estreitando a nossa amizade enquanto juntos enfrentamos o desafio do terrorismo”, disse Nathan Sales.
Entre os diplomatas moçambicanos é consensual a ideia de que o país continua “apetecível”
para os EUA, mais do que muitas nações que foram
convidados para a Cimeira pela Democracia, o que
levanta uma questão central: Why, Mr. President?

China e Rússia zangados
Sem grande surpresa, a China e a Rússia ficaram igualmente de fora da convocatória do democrata que lidera os EUA. O
Minuto ao Minuto sublinha que estes são
os principais “rivais” dos EUA, e talvez isso
explique a exclusão. Por outro lado, refere
que Biden nunca escondeu que considera
os dois Estados “autoritários”.
Nenhum dos dois países gostou da iniciativa do estadista americano, e as razões
até são diferentes. Reagindo através do
seu presidente, Vladimir Putin, os russos
acusaram os EUA de pretenderem dividir
os países em bons e maus, “segundo eles”.
Enquanto isso, Pequim está revoltado
pelo facto de ter sido convidado o Taiwan,
uma região que a China diz ser parte do
seu território. “A China opõe-se veementemente a qualquer contacto dos EUA com a
região chinesa de Taiwan”, reagiu o porta-voz do Gabinete para os Assuntos de Taiwan do Conselho de Estado chinês, Zhu
Fenglian.

SEGUNDA-FEIRA 29 de Novembro de 2021

DOSSIERS & FACTOS

DESTAQUE

5

ELEIÇÕES NO MDM

“Galo” em congresso à procura do
novo líder

V

olvidos nove meses após a inesperada morte de Daviz Simango,
o Movimento Democrático de
Moçambique (MDM) vai, no próximo fim-de-semana, escolher o seu novo
líder. Só há três caminhos: José Domingos,
Lutero Simango e Silvério Ronguane. A
seis dias das eleições, saiba quem terá direito a voto no congresso do “galo”.

D&F Texto: Amad Canda

Fundado em 06 de Março de 2009, o MDM rapidamente ascendeu ao posto de terceira maior
força política nacional. Capitalizou quadros dissidentes da Renamo e a curva descendente do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento
(PDD) para fazer história, infiltrando-se entre dois
gigantes – a Frelimo e a Renamo.
Não obstante algumas desavenças internas,
que levaram, inclusive, à saída de quadros com
grande capital político, naquilo que muitos entendem ser “dores do crescimento”, o partido manteve-se sólido, mas, em Fevereiro deste ano, sofreu
o seu maior golpe: o desaparecimento físico de
Daviz Simango, que morreu vítima de doença, na
vizinha África do Sul.
Desde então, o movimento é dirigido interinamente por José Domingos, que é o secretário-geral da organização. No próximo dia 05, saber-se-á
se Domingos será sacramentado como novo líder
ou se essa responsabilidade será dada a Lutero Simango ou Silvério Ronguane.
O que é certo, para já, é que essa decisão está
nas mãos dos cerca de 600 delegados que, a partir do dia 03, estarão reunidos na cidade da Beira, tida como o bastião do MDM – foi lá onde o
partido nasceu e é também a única autarquia que
mantém sob sua gestão.
Aos 84 membros do Conselho Nacional, juntar-se-ão os 11 delegados políticos provinciais, os 11
membros da comissão política e os 24 membros
do secretariado-geral. Os quadros de direcção das
ligas da Juventude e da Mulher (24 cada) também
têm o poder decisório.
Mais da metade dos delegados com direito a
voto virão dos distritos. Cada um dos 154 distritos vai enviar ao congresso dois elementos, que
resultam de uma eleição interna, totalizando 308
delegados. Também os assessores e conselheiros
do presidente terão direito a voto, conforme apuramos do porta-voz do partido, Sande Carmona.
O porta-voz do “galo” também fez saber que
não haverá voto de qualidade e que todos os votos têm o mesmo peso. “Nunca houve voto de
qualidade e espero que não haja, para não criar
situações que poderão embaraçar a própria democracia”, declarou Sande Carmona, tendo acrescentado que o partido estava a rezar para que a situação da Covid-19 não seja um “obstáculo a este
congresso que estamos a preparar com afinco”.

A pandemia da Covid-19 já condicionou demasiado o terceiro conclave do terceiro maior partido de Moçambique. Segundo afiançou-nos um
importante membro do MDM, os anteriores congressos reuniram cerca de 1500 membros, mas,
este ano, justamente por força do vírus, o número
teve de baixar para 600 participantes.

líder, Daviz Simango, para o cargo de secretário-geral, substituindo Luís Boavida, que ocupava o
posto desde 2011. É, porventura, o menos “badalado” dos três candidatos, mas a sua importância
no MDM é inegável. O actual presidente interino é
deputado da Assembleia da República e vice-chefe
da bancada.

Agitação na campanha
Silvério Ronguane foi o primeiro a manifestar
a intenção de se candidatar à liderança do MDM,
e formalizou a sua candidatura no dia 28 de Setembro. Lutero Simango e José Domingos viriam
depois seguir-lhe os passos, sendo que também
lhe roubaram algum protagonismo.
A candidatura do secretário-geral e presidente
interino do movimento acusou Lutero Simango
de ser membro do Partido de Convenção Nacional (PCN), fundado pelo próprio em 1994, pouco
antes das primeiras eleições multipartidárias em
Moçambique.
“Não queremos correr o risco de sermos um
partido impedido de participar dos processos
democráticos do país, por violar o número 2 do
artigo 74 da Assembleia da República, que advoga que a estrutura, composição e funcionamento
dos partidos políticos devem ser democráticos”,
disse Vasco Francisco, adjunto mandatário da candidatura de José Domingos.
Francisco desafiou Simango a provar que já
não pertencia ao PCN, vincando não haver nenhum Boletim da República que confirme a desvinculação de Simango do PCN. Lutero Simango
viria, dias depois, a negar ser membro do PCN,
mas não o provou.

Lutero Simango
Lutero Simango
É o líder parlamentar do MDM na Assembleia da
República e um dos rostos mais conhecidos desta organização político-partidária. Tem vasta experiência
política. Para além de fundador do PCN, está no MDM
desde o seu nascimento, em 2009. Tem ainda a seu favor o facto de ser irmão do carismático Daviz Simango,
o que terá o seu peso.

Perfil dos candidatos

Silvério Ronguane
Silvério Ronguane

José Domingos
José Domingos
Em Abril de 2015, e em sede da segunda sessão
do conselho nacional, foi indicado pelo falecido

Professor na Universidade Católica de Moçambique
(UCM), Ronguane chegou ao MDM em 2012 e integra o
conselho nacional desde 2015. Concorreu às eleições autárquicas em 2013 e 2018 no município da Matola. Perdeu
ambas. Nas últimas eleições, em 2019, foi candidato a governador da província de Maputo. Voltou a perder. É deputado da Assembleia da República.
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REPRESENTANTE DO FMI DEFENDE APOSTA NO GÁS

“É pouco sensato limitar a
exploração”

N

uma altura em que aumenta o
tom de contestação do uso de
combustíveis fósseis, porque nocivos ao meio ambiente, e apenas
algumas semanas depois da 26.ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, o representante do Fundo
Monetário Internacional em Moçambique
veio manifestar seu apoio aos projectos
locais de exploração do gás. Alexis Mayer
Cirkel classifica como “insensatos” os movimentos que defendem o contrário.

bique, Alexis Mayer Cirkel. Falando
instantes depois de uma apresentação virtual sobre as perspectivas económicas do país e da região, o economista não teve receios de contrariar
a opinião dominante no ocidente.
Embora assuma os efeitos negativos
“óbvios” das mudanças climáticas,
afirmou não ser “muito sensato” o
movimento contra a exploração do
gás no país.
“Moçambique é um país que emite muito pouco”, defendeu o representante do FMI, acrescentando que
a degradação do meio ambiente é
um problema a ser resolvido à escala
global, e não às custas de um ou outro país.

D&F Texto: Amad Canda
Há cada vez mais vozes que se erguem contra a exploração dos combustíveis poluentes, com destaque
para o petróleo, o gás e o carvão. Moçambique é um
dos países a quem esse movimento mais preocupa, não
fosse detentor de minas de carvão mineral, em Moatize,
na província de Tete, e de enormes reservas de gás natural na bacia do Rovuma, com potencial para transformar
o país num dos maiores exportadores daquele recurso.
Moçambique, refira-se, possui também o gás de Temane, no distrito de Inhassoro, na província de Inhambane, que é explorado pelos sul-africanos da SASOL,
há sensivelmente 20 anos. Para além disso, decorre a
prospecção de hidrocarbonetos nas bacias de Angoche
e Zambeze, estando em aberto a possibilidade de mais
riqueza ser encontrada.
Perante estes factos, o plano de abandono dos combustíveis fósseis é como que um balde de água fria para
o país, que acredita ter nesses projectos um verdadeiro
trampolim. Falando à margem da última Conferência
das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas (COP26),
que decorreu em Glasgow, na Escócia, o Primeiro-Minis-

“O gás de Moçambique é razoavelmente limpo”
A ideia do abandono do gás é fundamentada pela necessidade de se
evitar a emissão do carbono, mas Cirkel adverte que a transição vai levar
algum tempo e só pode ser feita com
“energias não renováveis”. Por outro
lado, o responsável garante que o gás
moçambicano é “razoavelmente limpo” em comparação com outros tipos
de fontes de energias não renováveis.
Umas das imagens que mais chamou atenção na capital escocesa
O impedimento de Moçambique
tro moçambicano, Carlos Agostinho do Rosário, vincou
desenvolver essa riqueza penaliza um país que não
a posição de Moçambique, ao referir que a transição
tem contribuído [para a emissão do carbono], sublienergética não deve ser feita em prejuízo da economia
nha a fonte, colocando-se em sentido contrário àquilo
nacional.
que é defendido por muitas organizações ambientais
Na última terça-feira, o “número dois” do Governo
internacionais.
foi corroborado pelo representante do FMI em MoçamAliás, o movimento que visa dissuadir Moçambique
de explorar seus recursos começa a ganhar seguidores
até dentro de portas. Há semanas, a organização Justiça
Ambiental defendeu, em entrevista ao canal STV, que o
país devia abandonar os projectos de exploração do gás
natural, colaborando, deste modo, para a preservação
do meio ambiente, e ainda acrescentou que o gás, mesmo que explorado, não vai desenvolver o país.
Retoma da assistência pode estar para breve

Alexis Meyer-Cirkel foi nomeado representante do FMI em Moçambique em 2020

No referido evento, o representante do FMI reafirmou que o país deve crescer 2,5% este ano e falou do
possível reatamento da assistência financeira a Moçambique, que está suspensa desde 2016, após a revelação
do escândalo das dívidas ocultas, actualmente em julgamento na Sexta Sessão do Tribunal Judicial da Cidade
de Maputo.
Após o despoletar do calote, aquela instituição da
Bretton Woods só financiou Moçambique em casos de
emergência. Desembolsou 104 milhões de euros em
2019, quando o país foi abalado pelos ciclones Idai e
Kenneth e, mais recentemente, libertou uma tranche de
564 milhões de euros, no âmbito do combate à Covid-19
e seus efeitos.
Alexis Meyer-Cirkel não descartou a hipótese de a
cooperação voltar aos moldes normais, tendo afirmado
que o Governo moçambicano demonstrou interesse
num programa de financiamento de “longo prazo”.
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Os deuses da literatura e ignorantes
do conhecimento
Sérgio dos Céus Nelson

Quando, nos finais do último quartel do século XVIII, Diderot, Mm de Stael, Voltaire, entre
outros precursores falaram da essência do belo
em literatura mostraram que não existe conhecimento sem fundamentação, seja quando eram
confrontados por outras correntes da literatura,
seja directa ou indirectamente, a redefinirem as
suas convicções sobre o mundo que seguiam: O
mundo da literatura.
A literatura, como sabemos/deveríamos saber, desde o classicismo até ao modernismo, passando pelo parnasianismo, observou a persistência de muitos poetas ou simplesmente escritores
que, na ânsia de ver seu pensamento expurgado
da sua mente, peleavam, com bases teóricas e
práticas, para criar uma rede de conhecimento
que os defendesse e efectivamente tornasse suas
ideologias reconhecíveis e respeitadas quando
falamos do panorama literário. Mas é claro que
não escrevo estas laudas para falar de Fernando
Pessoa, William Shakespeare, Camões.
Quando me refiro aos deuses da literatura e
ignorantes do conhecimento pretendo colocar
em discussão e análise as novas formas de emergência da literatura, não só "juvenil", mas todo
tipo de literatura feita na sociedade. Tem sido
frequente deparar-me com novos escritores (da
minha geração) que na voz de quem conhece o
mundo que pisa, demonstram certa invalidez da
sua consciência no poderio do sémen da literatura. Há muita gente que anda por aí, usando capa
de escritor, que somente assim se chama porque
escreveu uma estrofe com ajuda de alguém. Não
pretendo cá manchar nenhuma imagem. Mas
pretendo, com isto, chamar à consciência a respeito da simplicidade e da leitura. Muitos nos falam nas TVs do livro de Emile Durkheim, Jean
Paule Sartre, Dubois, Charbonneau, mesmo sem
os terem lido, mas porque ouviram alguém falando deles.
Noto que o conhecimento da literatura tem
sido feito oralmente até que as pessoas morram
intelectuais, doutores sem nunca ter terminado
de ler um livro sequer. Ao invés de andarmos em
campeonatos literários, na tentativa de mostrar
quem declama mais ou melhor que o outro, sinto
que há necessidade de consciencialização de cada
peregrino do néctar da literatura para sentar no
seu canto solitário e escuro e esgrimir um livro
pelo menos, para que se defenda nalgum parágrafo quando encontrar-se com alguém que lê de
verdade.
Há poucos dias, partilhei alguns passos com
alguém que dizia gostar imensamente de ler livros de todos os autores. Na expectativa de ouvir
dele o que sabia foi-me falar de literatura chinesa/
ocidental. Sem saber que eu por vezes lia alguns
livros de lá, foi-me mexer na obra "O segredo da
flor de ouro". Quando lhe perguntei, na minha
ignorância, de quem era o livro, não me conse-

guiu dizer, como quem publicamente demonstra
a sua falsidade. Como eu o conhecia, fiz-lhe saber
que se tratava do livro de C. G. JUNG & R. WILHELM, livro publicado em finais de 1929. Como
o livro é famoso, novamente tentou-me falar do
Código Da Vinci, de Dan Brown, mas quando o
questionei sobre o Capitão Bezu Fache, Códigos
do Saunière e a Chave de Abóbada, o jovem ficou
calado como quem estivesse sentado numa sanita. Na esperança de que conhecesse talvez algum
trecho da literatura moçambicana, voltei a falar-lhe do "Se Obama fosse africano", "Terra Sonâmbula", de Mia Couto, "Xigubo", de Craveirinha,
"Orgia dos Loucos", "Ualalapi", de Ungulani e até
mesmo "Mensagem", de Pessoa. Entre Paulo Coelho, e Chiziane, não me conseguiu convencer de
que tenha lido um parágrafo sequer de tais obras.
Fazer literatura não é somente escrever versos
sem literariedade, sem conhecer de onde a literatura vem, sem saber que foi a 10 de Março de 1510
(se não estou em erro) que foi lançado o primeiro
livro romancista na França, ou sem saber o que
é gongorismo. A ignorância na literatura, assim
como na vida, pode significar a desqualificação
das nossas escritas. Escrever sem antecedentes,
sem história, pode jogar-nos num beco escuro,
aprisionados na nossa ignorância de que sabemos tudo, sem mesmo sabermos. Na literatura
não existem deuses. Se queres ser um deus pegue
no avião amanhã cedo e vá aos céus. Deste lado
infernal e pecaminoso da terra, somente temos
aprendizes da literatura. Há gente que, na sua astúcia, e com uma face de quem quer ser temido,
se pronuncia como se detivesse a enciclopédia da
literatura, mesmo sem nada saber.
Antes de formarmos organizações, associações, devemos nos dedicar à leitura. Existem
poucos escritores que por caminhar com eles admiro a sua façanha ou a forma como olham para
a literatura, não estou a dizer com isto que sejam
deuses. Mas há daqueles que por estarem há 10
ou 20 anos na literatura pensam que não há mais
nada a ser lido. Até porque se consideram magnatas do saber, o suficiente para não entrarem na
biblioteca e ler um parágrafo de Morris West, Bocage, Olavo Bilac, entre outros.
Na minha ignorância, sinto que se os poetas
emergentes continuarem nestes módulos vão
perder-se em querer ser famosos por estarem a
declamar textos nos diversos locais por onde passam. Aliás, é imperioso também pensar-se nesses textos declamados para não espantar pessoas.
Mesmo sabendo que estas laudas podem dar uma
repercussão estranha e desastrosa para alguns,
continuo na defensiva de que os textos a serem
declamados nesses locais passem por uma avaliação, por um crítico, e porque não preparar os
tais declamadores antes mesmo de subirem aos
palcos, para não envergonhar os membros do

grupo? Não podemos pensar que somos celebridades ao subir no palco. Devemos pensar que somos simples poetas, para, através disso, expelir
um bom poema. Se formos a subir ao palco para
declamar um texto enquanto nos sentimos Jay-z,
Beyoncé, Kanye West, John Legend quando vão
ao Billboard, MTV, é certo que o estrelismo vai
ofuscar a nossa escrita. Sejais simples na literatura. Não procureis ser temido porque já lançastes
um livro. Não é com um livro que se qualifica um
escritor, mas com ele começamos a criar a identidade da tal pessoa.
Um dia desses participava numa "festa" literária e de verdade gostei de conhecer lá um escritor
que, num minuto de psicanálise e de sapiência,
fez saber aos demais que "os poetas são antenas
da sociedade", baseando-se obviamente numa
leitura que tivera feito antes de se deslocar ao
palco, consolidando o que eu e um companheiro
da mesma mesa cochichávamos, que era sobre as
diversas dificuldades na escrita. Há sim muita literatura escrita por jovens, e isso é de certa forma
positivo. Mas temos que evitar correr o risco de
pandzizar (tornar algo simples de se fazer) a literatura. Lançar um livro não pode ser como lançar um disco de dzukuta, xigumbaza, e lafamba
bicha.
Claro que, por vezes, nos sentimos sufocados
por um livro, quando nele já não vemos o que criticar. Mas é daí que surge a necessidade de procurar alguém que olhe por ele. Não existem livros
perfeitos. Deixemos a perfeição para o Messias
que não conheceu o lado oculto da mulher.
Em todo o caso, deixo tudo ao critério da sociedade, dos poetas, dos escritores, para que reflictam em torno das produções literárias, para
não corrermos o risco de nos tornarmos marionetes da fama e do celebritismo literário.
Poetas não são para ser temidos. Poetas não
são homens de gravatas que escolhem com quem
se relacionar. Poetas não são falsos, mesmo que
na falsidade escrevam pensamentos. Poetas são
escravos de leituras. Poetas são sacerdotes do conhecimento. Por isso, manifesto o meu repúdio e
consternação ao que se nota a cada dia. Não estou
a dizer que devemos parar com tais manifestações, mas defendo a qualidade. Ensinar a quem
não sabe e criticar o que tem falta de bases para
criar um argumento lógico.
Ultimamente já surgem designações tais como:
se quiseres ouvir um bom gajo a declamar escute
o… se queres saber o que é literatura consulte o
tal. Claro que há alguns que são direccionáveis
porque entendem. Mas e nós os outros que dizemos ser bons na literatura para sermos temidos e
conhecidos à força?
Colocar a mão na consciência é sinal de reconhecimento da nossa falta de conhecimento.
Leitura é a melhor forma de construir frases
lógicas e credíveis.
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Administração pública cada vez mais
insensível para com utentes!
Fernando Benzane

A doença da nossa administração pública não sei para que hospital ou curandeiro se pode levar para tratamento, porque o seu estado de saúde se degrada no
dia-a-dia. No passado, tivemos um discurso promissor, que era servir o utente por excelência. Mas, nos dias de hoje,
esse vocabulário parece ter desaparecido
com os governantes que assim pensavam
e o mandato terminou em 2014.
A falta de competência e cometimento profissional prejudica os utentes dos
serviços da administração pública, incluindo os próprios funcionários, quando procuram por serviços de outros sectores. Só não se ressente da burocracia
quem nunca procurou por serviços prestados em vários sectores da administração pública.
Não há observância de normas do
funcionalismo público relativamente ao
cumprimento de prazos para dar resposta ao cidadão requerente do que quer que
seja. Também não se produz documentos com correcção necessária, daí que
muitos deles apresentam erros crassos e
quem deve correr atrás dos prejuízos é o
cidadão requerente, na expectativa de ser
beneficiário de possíveis despachos a seu
favor.
Não há dúvida que o cidadão moçambicano enfrenta uma crise sem precedentes face a uma administração pública
doentia e, de forma geral, altamente burocrática. Talvez tal aconteça por concentrar todo o poder decisório e autoridade
administrativa nas autoridades centrais
do Governo. Senão vejamos:
Como é que um indivíduo afecto em
Manhoca, em Mandimba, em Chigubo,
durante o seu exercício de actividades
como funcionário, nunca esteve em Maputo, porém, quando passa à aposentação, deve deslocar-se a Maputo, para junto ao Instituto de Segurança Social cuidar
do seu expediente da pensão? Nesta instituição, o expediente nunca fica menos
de seis meses. O normal ou frequente é
um ano!

Qualquer erro aqui cometido relativamente ao expediente do cidadão, quem
deve arcar com os prejuízos do erro é o
requerente que, novamente, deverá ter
mais de 12 meses de espera. A demora do
processo de correcção de qualquer erro
resultante do erro do primeiro despacho
nunca produz efeito a partir do primeiro
requerimento, em termos de retroactividade, porque o novo despacho só produz
efeitos a partir da data do visto do Tribunal Administrativo (TA).
E dada a insensibilidade das nossas
instituições, o expediente leva o tempo
que levar, em prejuízo do cidadão. Creio
que o legislador terá concebido o princípio da validade do despacho a partir da
data do visto do Tribunal Administrativo
tendo em conta os prazos estabelecidos
para que se emita resposta, isto é, 15 dias.
Mas, nos dias de hoje, o cidadão fica
um a dois anos à espera da resposta do
seu requerimento, sendo que o princípio
de validade do despacho mediante o visto do TA está desajustado à realidade. É
imperioso que, o mais urgente possível, o
legislador reajuste tal princípio, até porque, nas nossas instituições, a prestação
de serviços ao cidadão é predominantemente orientada por atitude de má-fé.
Temos instituições engalanadas de
gente jovem, cada qual com seu computador, do qual não se usa nem 30% da sua
capacidade. Quem se desloca para essas
instituições para ver o nível de desleixo
e anarquia que reinam no trato dos assuntos dos cidadãos? Onde está Samora
Machel para desencadear a ofensiva política e organizacional em algumas destas
instituições que tanto nos embirram pela
forma desinteressada com que lidam
com o expediente do cidadão?
Se há uma coisa que ninguém merece
como cidadão ou funcionário público é
ir à aposentação e sofrer humilhações e
maus tratos, como acontece com os reformados. Caso o expediente saia com
alguma incorrecção, há um “venha daqui
a dois meses” infinito e recorrente.

Os técnicos não escrevem para justificar as razões que estão por detrás do erro
deles, mas o cidadão, para ver o seu documento corrigido e razoavelmente impecável, deve escrever. Por favor, tenham
pena de nós. É urgente que se adopte um
princípio que valida a data da assinatura da entidade competente, para o titular
do documento passar a beneficiar-se dos
efeitos imediatos.
A ser assim, o tempo de despacho de
qualquer expediente será rigorosamente
cumprido, porque a actual demora visa
prejudicar propositadamente o cidadão
requerente. Ficam com expediente um,
dois ou três anos porque sabem que o cidadão só poderá tirar benefício dele depois do visto do TA. Exorto o legislador
a rever esta matéria que tem prejudicado
os funcionários públicos no activo e outros devido à atitude de má-fé de quem
deve movimentar o processo.
Por outra, o Tribunal Administrativo
devia visar o documento tendo em conta
o tempo da entrada do expediente do cidadão na instituição, fazendo valer o estabelecido pela lei, que fixa 15 dias para
o cidadão ter a resposta do seu requerimento, em sanção da entidade que retardou o encaminhamento do expediente.
Isso iria corrigir várias irregularidades
processuais na administração pública.
Seria necessário que a cada expediente do cidadão seja anexo o respectivo
requerimento, para daí se extrair a data
da entrada do expediente na instituição
e visar de acordo com a data da entrada
do pedido do requerente. Pude perceber
que alguns Tribunais Administrativos
têm devolvido expediente de alguns funcionários para que estes sejam promovidos com observância dos prazos estabelecidos por lei, fundamentalmente para
os funcionários esquecidos por muito
tempo na mesma classe, o que é bom sinal. Força e parabéns ao Tribunal Administrativo. A nossa administração pública precisa disso para respeitar os direitos
do seu utente.
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MAYITABASSA!

Durante a quadra festiva, se lhe cair algum convite,
não vá de braços vazios.
Por: NkassanaWaka-Tembe–nkassana@gmail.com.org

O ano já se foi e estamos na fase derradeira,
de tudo ou nada. Os que trabalham, a estas alturas, fazem o balanço do conseguido durante
os 12 meses. Os que de escola vivem também fazem a mesma meditação. É neste momento que
se contempla o que plantamos e não é por acaso
que a virada de ano é repleta de vários tipos de
manifestações. Cruzar a linha da vida, principalmente nos dias de hoje, é um motivo de maior
alegria e felicidade. Por estas alturas, as famílias
se organizam a rigor para que as festas do Natal
e do fim do ano não passem despercebidas. Em
tempos de género, há uma preocupação generalizada para que a mesa tenha um pouco de tudo.
Membros da família movimentam-se de um
lugar para o outro e os motivos não podiam ser
diferentes. Todos querem passar as festas num
ambiente mais tranquilo e de paz. O tipo de indumentária denuncia, nas vésperas do Natal,
esta alegria contagiante. As famílias compram
um pouco de tudo o que é necessário e às vezes
com um pouco de exagero na priorização. Há,
neste período, um tipo de sintoma generalizado
de gastos sem precedentes, onde, por exemplo,
um casal de jovens é capaz de comprar cinco
frangos, com o intuito de diferenciar a forma de
preparo, definindo pratos tais como: um frango
para assar, um para água e sal, um para guisar,
dentre várias outras formas de sacrificar a pobre
galinha para uma capacidade de consumo não
muito realística.
Em relação às bebidas, idem, compramos
quase tudo a grosso, são caixas de refrigerantes que colocamos na casa, incluindo enormes
quantidades também das bebidas alcoólicas.
Neste ambiente de socialização no seio da família sempre reside uma vontade de trazer outros
membros da família, tais como amigos e pessoas próximas para que se almoce em malta, até
porque os almoços nesta modalidade são mais
interactivos. Há sempre quem seja dominador
de variados tipos de animação, desde a dança,
canto e histórias. Destes animadores, a família

claramente precisa para que mantenha o astral
sempre em cima.
As crianças encontram neste ambiente espaços para aprofundar suas brincadeiras infantis… enfim, os almoços em malta reforçam o
nosso sentido de irmandade, mas há aí um porém: alguns irmãos, amigos e até pessoas próximas que são merecedoras deste tipo de convites
têm estado a apresentar um tipo de comportamento de se repudiar. Aquele que convida está
ciente da necessidade de se estar numa festa
colectiva e, por isso, e sem receios, estende seu
apelo para que o amigo se encontre e convivam
como grupo, sem isso significar que convidar
outrem coloca-lhe na condição de um abastado. O espírito de socialização para quem com
outros gosta de conviver não é condicionado
pelo nível de valores de que a gente dispõe, mas
sim pela vontade e reconhecimento da importância que a família tem.
Você, meu irmão, convidado a este tipo de
festas, cabe-lhe também a responsabilidade de
preparar-se minimamente para que sua presença na família não seja motivo de notícia e percepções erradas. Às vezes, até porque não levamos o que temos em casa por considerar que
alguns dos presentes colocar-se-ão a comentar
o bom e talvez o mal em relação à nossa merenda e contribuição.
Não importa. Leve o que você tem e seja
parte activa da festa, contribua dentro das suas
capacidades, coloque na mesa a sua mapata,
xiguinha, mucapata e outros tantos pratos que
em alturas como estas poucos de se lembram de
preparar. Todos, mas todos mesmo, estão com
as mentes viradas para wors, carne, mayonnaises, bolos e, nesta aventura da culinária ocidental, você pode trazer a diferença, preparando e
colocando à disposição pratos de fácil acesso e
baixo custo.
Aos manos, vale referir que também somos
desafiados a preparar o mínimo do que bebemos. Vezes em conta, estamos neste tipo de
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DE VOLTA À TERRA DA BOA
GENTE!

A partir do dia 10 de Outubro voe de Maputo para
Inhambane às Quartas-Feiras e Domingos.

QUARTAS-FEIRAS

DOMINGOS

MAPUTO-INHAMBANE

11:00H | 12:00H

MAPUTO-INHAMBANE

11:00H | 14:35H

COMPRE JÁ O SEU BILHETE!

INHAMBANE-MAPUTO

12:30H | 16:05H

INHAMBANE-MAPUTO

15:05H | 16:05H

Visite www.lam.co.mz, Lojas LAM, ligue para
1737 ou contacte a sua Agência de Viagens.

VOOS COM ESCALA EM CHIMOIO

eventos e com ares de vontades próprias. Ora
porque não bebe isso, e com suas vontades vai
sobrecarregando o dono da casa, que se vê forçado a encontrar aquela cerveja especial que
diz ser da sua preferência. Não custa, leve consigo bebidas do seu agrado e verá que durante
a festa não será incómodo ou empecilho para
os donos da casa. É preciso que se compreenda
que a crise veio para todos e não há quem tenha
mais que o outro.
A solidariedade e espírito de ajuda mútua
podem ser para este período grande segredo de
união familiar, até fazendo jus ao lema “onde
come um comem dois”, porém, é preciso que
haja contribuição de todos.
A todas as famílias afectadas pela pobreza
extrema - e porque não fazer aqui menção aos
efeitos nefastos de terrorismo na zona norte do
país - apela-se que pessoas de boa vontade sejam, neste período, mais solidárias.
Às Organizações da Sociedade Civil, agremiações de desporto recreativo, movimentos
culturais, têm aqui um papel de extrema relevância. Precisam de mobilizar recursos, realizando campanhas para uma quadra festiva que
cubra a todos.
Boas festas a todos!
Caro automobilista, não coloque seus passageiros naquela feia estatística, conduza com
prudência e faça com que os seus passageiros
cheguem seguros ao destino.
_____
Nos esforços de luta contra a pandemia da
Covid-19, o país tem estado a observar resultados positivos. Precisamos manter firmeza,
adoptando todos os meios de prevenção desta
doença. Estamos na época das festas e todo o
cuidado precisa ser redobrado…
Use a máscara de protecção facial, evite
aglomerados, mantenha o distanciamento físico, lave as mãos com água e sabão e, acima de
tudo, fique em casa.
O nosso maior valor é a vida.
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JUSTIÇA NA PERIFERIA

O direito penal do inimigo
Por Salvador Nkamate

O ponto de partida desta reflexão é a constatação de uma situação crítica da justiça penal em
Moçambique, uma situação cujo sintoma mais
característico é a perda de segurança dos cidadãos, concretamente dos cidadãos que enfrentam
processos nesta área da administração da justiça.
Como em qualquer situação de emergência,
o sistema tem desenvolvido mecanismos de negação desta crise, todavia, estes mecanismos não
podem superar sua essência e, por conseguinte,
não ocultam a situação crítica que se manifesta
uma progressiva perda de valores do Direito Penal Total .
Hoje, na justiça penal em Moçambique impera o funcionalismo, em prejuízo do garantismo,
uma característica inderrogável do Direito Penal,
que resulta do triunfo das ideias iluministas na
época do renascimento sobre as atrocidades que
pontificavam no Estado monárquico da idade
média.
A demonstração desta realidade pode ser feita através de uma observação superficial sobre o
funcionamento do sistema da administração da
justiça penal em Moçambique, contudo, para se
poder conter o discurso falso que presentemente domina o sistema da administração da justiça
penal, se requer demonstrações mais ou menos
apuradas, sobre a situação de emergência que actualmente se verifica.
Na verdade, sempre se soube que o discurso
jurídico-penal moçambicano é falso. Contudo,
as dinâmicas da justiça penal nos últimos cinco
anos (2016 – 2020) conduziram a uma situação
em que o "direito penal do inimigo"avançou e
consolidou a sua posição em todos sectores que
enformam a justiça penal.
Hoje, vive-se uma situação em que os problemas da justiça penal não podem continuar a ser
apresentados como resultado de meros defeitos
conjunturais do nosso sistema de justiça, defeitos produzidos pelo nosso subdesenvolvimento e
recuperáveis mediante um desenvolvimento progressivo, semelhante, em quase tudo, ao caminho
empreendido nos países desenvolvidos.
Esta realidade inolvidável decorre do facto

de apesar dos últimos anos o nosso país estar a
crescer economicamente, a justiça penal ter entrado em "recessão", principalmente devido aos
seguintes factores;
a) O órgão legislativo - Assembleia da República - "inflacionou" tipificações, medidas de
coação e prazos processuais que não fazem mais
do que aumentar o arbítrio selectivo dos órgãos
da administração da justiça penal e seus pretextos para o exercício de um maior controlo.
b) Os órgãos da administração da justiça
penal - tribunais e Ministério Público - violam a
legalidade penal e a legalidade processual penal,
através de diferentes caminhos:
i. Proliferação da subsunção de condutas
aos tipos legais, com base em elementos valorativos moralistas, referências de ânimo, omissões e
ocultamento do verbo típico, etc.
ii. Inobservância grosseira dos prazos processuais penais, que provoca uma distorção
cronológica que tem resultado na conversão do
despacho de prisão preventiva em uma autêntica
sentença, a conversão do despacho de liberdade
provisória em absolvição e a conversão da decisão final em recurso extraordinário.
c) O órgão executivo – o serviço penitenciário - frequentemente actua à margem dos
critérios legais, dentro de um campo de arbitrariedade, eliminando a chamada "legalidade das
penas".
Estes factores demonstram a crise que o nosso
sistema penal vive, marcada pelo cancelamento
da legalidade, contudo não esgotam todos defeitos de um sistema onde pontifica ainda um
altíssimo número de factos violentos praticados
pelos próprios órgãos do sistema penal.
A actuação do órgão legislativo, dos órgãos
da administração da justiça e do órgão executivo
traduz-se num processo de cancelamento da legalidade, cujo resultado mais visível é a emergência e a pontificação do "direito penal do inimigo".
A actuação do órgão legislativo neste período
de emergência penal foi marcada pela revisão e
aprovação de normas nucleares do direito penal
total, designadamente o Código Penal, Código
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Processual Penal e Código de Execução de Penas, bem como normas complementares, destacando-se a Lei de Recuperação de Activos.
No contexto destas acções, assistiu-se a um
aumento de tipos legais e de penas sem critérios legais e doutrinários claros para tipificação e
quantificação; aumento de prazos de prisão preventiva e introdução de normas obscuras e ambíguas, para assegurar que a actuação do judiciário
nesta matéria seja exercida com altíssimo grau de
arbitrariedade; e introdução do princípio da presunção da culpa, de forma a ocultar a incapacidade das agências penais de realizar a sua função.
A actuação dos órgãos da administração da
justiça neste contexto de crise jurídico-penal foi
marcada pela tramitação de "mega processos" de
corrupção, onde se destacam os processos das
"dívidas ocultas", o caso Embraer e Odebrecht
e os casos do Instituto Nacional de Segurança
Social.
Nestes processos, o Ministério Público cuidou de dirigir as investigações selectivas contra
os sectores vulneráveis politicamente; nos tribunais, a primeira instância ficou responsável
por confirmar acusações sobre condutas não
típicas e exercer o arbítrio na decretação da
prisão preventiva, as instâncias subsequentes
assumiram o papel de garantir a produção dos
efeitos das ilegalidades cometidas na primeira
instância, renunciando a legalidade processual
necessária à tramitação dos processos, no que
concerne às competências e prazos.
A tarefa do executivo, neste processo de renúncia da legalidade, foi de, através das suas
agências de "sequestro", garantir que a estigmatização sobre os sectores mais carentes da população e sobre alguns dissidentes.
Este processo de estigmatização dos afectados, marcado pela negação da condição humana da pessoa, desenvolve-se através da imposição de condições sub-humanas de detenção
e da privação dos mais elementares direitos
da pessoa, para que a intervenção produza
efeitos punitivos irreversíveis sobre a pessoa
seleccionada.
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TRANSPORTE, COMPRA E VENDA DE PEÇAS É O SEU FORTE

Majugar confessa negócio de viaturas
“quentes” (2)

N

a presente edição, o Dossiers &
Factos recupera uma longa conversa com Majugar, um renomado empresário ligado à área de
transportes, entre outras. Luciano Miambo, seu nome de registo, confessa, numa
conversa bastante animada, ter praticado
“negócios quentes” no início da sua aventura empresarial. Extraída da edição número 150, que foi às bancas no dia 26 de
Outubro de 2015, esta entrevista é republicada no contexto da caminhada rumo
ao décimo ano do Dossiers & Factos.
D&F Texto: Serôdio Towo

“O segredo para o sucesso é o trabalho”
Dossiers & Factos (DF) – Apesar de ter iniciado a vida empresarial no ramo dos transportes,
acabou por ser famoso por conta do negócio de
peças e sucatas. Pode explicar-nos como é que
inicia esta actividade?
Majugar (MAJ) - No momento em que eu fazia
transporte de passageiros, eu comprava peças e
vinha vender, como forma de suportar aquele negócio de transporte de passageiros. Foi então que
um dia decidi abrir uma loja para venda de peças,

para poder gerir aquele dinheiro que conseguia no
transporte de passageiros. A ideia era poder triplicar o meu rendimento e foi então que abri a primeira casa de peças na Matola, na zona de Hanhane, por sinal também o primeiro estabelecimento.
DF - Agora quantas lojas Majugar tem ?
MAJ - Agora estamos a falar de cinco lojas, mas
actualmente contamos também com outros empreendimentos, como, por exemplo, guest house,
uma mercearia, um talho, um restaurante, ginásios,
e acabamos de adquirir um hotel na África do Sul.
DF – Quantos autocarros tem actualmente?
MAJ – Temos actualmente 35 autocarros de
luxo que fazem viagens para a África do Sul, e mais
45 que eram dos TPM. No total, estamos a falar de
cerca de 80 autocarros.
DF - Como é que consegue controlar o negócio que está dividido por várias áreas. Qual é o
segredo para a não falência?
MAJ - O segredo é que quando abro um negócio, eu começo pessoalmente. Olha que quando
entrei no negócio dos machimbombos, eu é que
conduzia pessoalmente, até atingir o número de
três autocarros, sendo eu pessoalmente a conduzir. Então, ninguém me pode dizer que isso é impossível, porque eu já estive lá e puxei durante
dois ou três anos pessoalmente o negócio.
DF - Vou insistir. Por exemplo, no seu maior
parque de venda de peças, na Machava, existe
lá muita sucata, e, ao que tudo indica, as peças

não têm preço estampado. Será que Majugar conhece todas as peças que estão lá dentro?
MAJ – Claro que conheço. Eu estou à altura de
dizer ao meu colaborador onde deve ir buscar uma
peça de um Toyota Harrier, eu aqui sentado. O que
faço diariamente é chegar às primeiras horas ou
mesmo na madrugada e fazer revisão no meu quintal, antes de eles entrarem para trabalhar, e quando
despegam, volto a fazer a revisão, para saber o que
existe e o que já não tem. Eu dou-me tempo para
fazer isso e faço todos os dias.
DF – Quantos trabalhadores Luciano tem
agora?
MAJ - Não posso dizer exactamente quantos trabalhadores tenho, mas garanto que acima
de 200 trabalhadores. Só na área dos transportes,
agora opero 35 autocarros de luxo, que têm seus
motoristas, hospedeiras, etc. Tenho por cá mecânicos, bate-chapas, ajudantes, pessoal de segurança, promotores de vendas, bilheteiros, cozinheiros,
pessoal do bar e do hotel, todo o staff que podes
imaginar para cada área de serviços, pelo que é, de
facto, muita gente a trabalhar comigo.
DF - Como é que se sente na praça? Um empresário de sucesso?
MAJ - Claro que sim!
“Trabalho com moçambicanos com cabeça
dura”
DF - Quais são os momentos difíceis nessa
vida empresarial?
MAJ – Para mim, o difícil é estar a trabalhar com
moçambicanos que têm cabeças duras. Tu tens que
estar sempre presente, porque um moçambicano,
quando te ausentas, mesmo para a casa de banho,
ele senta. E eu penso: ‘quando é um branco, eles fazem o que deve ser feito, mas quando somos entre
nós pretos, sendo todos nacionais, o colaborador
abusa. Veja, por exemplo, que eu tenho que orientar o trabalho aqui na oficina, passar pelas lojas e
ver o que está sendo feito. Tenho que acabar de
orientar aqui e tenho que ir à África do Sul, porque
tenho outros autocarros por lá. Então, é assim que
chegado lá trabalho dois dias e volto para cá, assim
sucessivamente. Em algumas ocasiões, tenho de
conduzir autocarros de lá para cá, porque preciso
acompanhar de perto o sentimento e as possíveis
críticas dos meus clientes.
“Não trabalho com ladrões de carros”

Majugar e detentor de uma invejável frota de autocarros

DF – A fama de Majugar é muito grande. As
pessoas associam o nome Majugar a quadrilhas
que se dedicam ao roubo de viaturas e que depois as vendem a si. Quer comentar este ponto?
MAJ – Sim, não tenho nada a temer em tudo
isso, daí que posso comentar. É verdade que meio
mundo assim o diz, porque, de facto, as pessoas
não conhecem o esforço que eu faço, entanto que
empresário, e as pessoas vêem as coisas de longe e
facilmente propalam boatos. A verdade é que nunca apareceu alguém a dizer que este é meu motor
ou esta é minha carcaça. Digo mais, devido a esses
boatos, a própria Polícia já veio aqui e encerrou as
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Sim, não tenho
nada a temer em
tudo isso, daí que posso comentar. É verdade que meio
mundo assim o diz, porque,
de facto, as pessoas não conhecem o esforço que eu
faço, entanto que empresário, e as pessoas vêem as
coisas de longe e facilmente propalam boatos.
oficinas, alegando que aqui dentro tínhamos 30 motores roubados. Olha que ficaram aqui três dias, mas
no fim não saíram nem com um parafuso sequer.
Foi muito pesado para nós convivermos com autoridades aqui e pararmos com todo o trabalho, mas,
enfim, deixámos eles trabalharem. No final de tudo,
ficámos a saber que alguém havia lhes dito que foi
roubado um carro e que tinha sido visto o motor
aqui nas minhas oficinas. A minha maior safa e sorte
é que tenho o cuidado de, em caso de compra de
uma viatura, exigir o essencial da documentação,
nomeadamente o livrete, a declaração de compra,
fotocópia do Bilhete de Identidade do vendedor e a
compra e venda.
DF – Para introduzir peças no país, diz-se que
o senhor foge ao fisco. Quer comentar?
MAJ – Eu pago os direitos, não fujo ao fisco. Até
porque sei que o mundo está de olhos virados para
mim. Então, evito sarilhos e pago tudo.
DF - Majugar tem fortes ligações com grandes
individualidades. É amigo do comandante-geral
da Polícia?
MAJ - Nem o conheço! Nunca tive contacto com
ele, nem o quero ver, porque ele tem esse hábito de
dizer que eu sou um grande ladrão. Pelo menos, tenho essa informação.
DF – Pode explicar como é que chega a um império de 80 autocarros?
MAJ - ( …gargalhadas) Eu chego a esse império
todo porque algumas empresas sul-africanas e autoridades daquele país acompanharam a minha evolução. Viam a minha forma de estar, de trabalhar e de
ser. No entanto, por terem acompanhado o meu desenvolvimento, eles ajudam-me. Por exemplo, quando eles têm um autocarro para leilão, convidam-me e facilitam as aquisições, e vou pagando aos
poucos. Convidam-me como moçambicano esperto
e bom no negócio. Há pouco tempo, fui chamado,
porque houve leilão do governo, onde ganhei oito
autocarros, e já terminei os pagamentos de forma
gradual. Olha, os sul-africanos são muito atentos ao
que acontece, eles viram-me, por exemplo, quando
fui para lá com o meu primeiro autocarro. Viram-me
a conduzir, carregava e às 17:00 horas estava aqui,
e dia seguinte de manhã estava lá e admiravam,
perguntavam-se como era possível um esforço do
género.
“Calisto Cossa é o melhor presidente que o país
tem”
DF - Quantos filhos tem Majugar?
MAJ - Tenho nove filhos.

Não é preciso nenhum esforço para reconhecer autocarros de Majugar
DF - Também estão dentro do seu negócio?
fândegas, a Polícia de Trânsito, a própria PRM…
MAJ - Estou a formar-lhes, principalmente os
DF – Dos seus irmãos, existem outros que são
mais velhos.
empresários?
DF - O que lhe alegra mais como empresário?
MAJ – Já lhes formei. Um está na mesma área que
MAJ - (Suspiro…) Olha, meu irmão, ser empre- é a dos transportes, outro está na área de venda de
sário é dor de cabeça. Só dou graças a Deus porque peças e já tem loja própria, na zona do João Mateus,
ainda estou bem de saúde, não tenho problemas e muita gente confunde e pensa que é minha loja,
de tensão e ainda não tive trombose. Safo-me por- por causa do nome do nosso pai que reina (Majugar).
que todos os problemas que me aparecem consiDF - Esse sorriso é permanente?
dero normais, e não levo desaforos para casa. ColaMAJ - (Risos…) É sempre, esse é do “juga-juga
boradores desonestos a todo o momento tentam e sem batota”, essa frase ouvi dos amigos do meu pai.
roubam, então me lesam bastante, mas não meto Dizem que ele jogava cartas e sempre usava muito
isso na cabeça, por isso estou saudável, como me esse termo: sem batota, qualquer batota que fosse
vês.
feita ele te batia. Portanto, é o mesmo que digo, “JUDF – Majugar, depois deste sucesso empresa- GA-JUGA SEM BATOTA”, por isso, em todo o jogo que
rial guarda algum sonho ou desejo?
a gente faz, não pode haver batota.
MAJ - Tenho muitos, um deles é um dia sentar
DF - Tem amizades com governantes?
e exigir aquilo que eu fiz aos meus filhos, e acrediMAJ - Não tenho!
to que vou conseguir, porque eles são obedientes.
DF – Quais são as suas amizades?
DF – Porque é que quando há acidentes na
MAJ – Minhas amizades estão nos meus colaboEN4, a Polícia só chama Majugar para remover radores e clientes.
as viaturas?
DF - Tem vícios?
MAJ - Por causa da maneira como eu trato os
MAJ - Não tenho vícios, não fumo nem bebo, e só
acidentes. Alguns acidentes não é que nós va- tenho uma única mulher. Não sou como os outros que
mos por dinheiro, vamos para ajudar o Governo, quando têm um pouco de dinheiro arranjam muitas
porque não fica bem vermos carros de qualquer mulheres.
maneira nas nossas estradas, sobretudo naquela
DF – Sabemos que recentemente prestou ajuda
que é a nossa vitrina, pelo que nos sentimos na ao município da Matola. Quer explicar a natureza
obrigação de prestar ajuda, sempre que somos desse apoio?
solicitados.
MAJ – Sim! Pelo facto de o Sr. Calisto Cossa ser o meDF - Não acha que é uma contrariedade dizer lhor governante ao nível de Moçambique. Eu consideque o comandante-geral da PRM não quer ouvir ro-o o melhor presidente de todos os municípios. Em
falar de si, e depois dizer que ajuda o Comando pouco tempo, ele desenvolveu a Matola. Ele ainda não
Provincial?
tem três anos, mas o que já fez, de todos os governanMAJ – Essa é a informação dos homens dele, tes que passaram, nenhum fez, do Rovuma ao Maputo.
mas nós, como empresa Auto Luciano, ajudamos Queremos que ele tenha mais mandatos, para a Matola
muitas instituições, ajudamos até as próprias Al- continuar a desenvolver, como está a acontecer agora.
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INSS PROVÍNCIA DE TETE

Pescadores chamados a aderir ao
Sistema de Segurança Social

P

escadores da localidade de Casindira, no distrito de Magoé,
foram, há dias, sensibilizados a
inscreverem-se no Sistema de
Segurança Social, como forma de garantir a sua protecção social.

D&F Cortesia: INSS
A consciencialização daquele grupo˗alvo foi feita no
quadro da sensibilização e exposição dos serviços da Segurança Social, realizada por ocasião do Dia Mundial da
Pesca, assinalado no passado dia 21 de Novembro.
A Delegação Provincial do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) de Tete conta actualmente com um
cumulativo de 115 pescadores artesanais inscritos no regime de Trabalhadores por Conta Própria (TCP).
Ainda no quadro das festividades do Dia Mundial da
Pesca, pescadores da praia de Muceliua, na localidade de
Macuse, distrito de Namacurra, foram igualmente instados
a inscrever-se no Sistema de Segurança Social.
A delegação provincial da Zambézia pretende abranger naquela região cerca de 100 pescadores artesanais que
exercem actividade naquele local em regime de TCP.
Actualmente, estão inscritos, ao nível da província da
Zambézia, 3.866 TCP de diferentes categorias profissionais,
com destaque para a actividade comercial, que abarca
maior número de trabalhadores inscritos.

Pescadores instados a aderir ao Sistema de Segurança Social

INSS PROVÍNCIA DE SOFALA

Secretária de Estado apela a maior sensibilização
dos contribuintes devedores

A

que integrava a administradora distrital de Marromeu,
secretária de
Estado na pro- número de trabalhadores por conta própria.
Durante
a
visita
às
instalações
do
INSS,
Stela
PinHenriqueta do Rosário, e pela presidente do conselho
víncia de Sofala, Stela Pinto Novo
to Novo Zeca fez-se acompanhar por uma comitiva municipal, Vitória Tembe.
Zeca, apela ao Instituto Nacional
de Segurança Social (INSS) para
intensificar a sensibilização dos contribuintes devedores a aderirem ao perdão
de multas e redução de juros de mora,
como forma de regularizarem a sua situação contributiva e permitir, por conseguinte, o acesso aos benefícios por parte dos
trabalhadores e seus dependentes.
D&F Cortesia: INSS

O apelo foi feito durante a visita que a governante realizou na semana finda às instalações da
Delegação Distrital do INSS de Marromeu, província de Sofala, com o objectivo de se inteirar do seu
funcionamento.
A secretária de Estado em Sofala chamou atenção para a necessidade de se aprimorar cada vez
mais o atendimento aos utentes do Sistema de Segurança Social, assim como continuar a inscrever maior

INSS deve continuar a sensibilizar contribuintes devedores
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NA PROVÍNCIA DE MAPUTO

Melhora a cobertura dos serviços de
saúde sexual e reprodutiva

A

província de Maputo tem
mostrado uma grande evolução na divulgação de informação e na cobertura dos
serviços de saúde sexual e reprodutiva, mas ainda tem se deparado com
grandes desafios, sobretudo no domínio das Infecções de Transmissão
Sexual (ITS).

D&F Texto: Dossiers & Factos

Segundo Nádia de Fátima Ibramo, ponto focal do
planeamento familiar, a província de Maputo está
bem encaminhada no que diz respeito à saúde sexual e reprodutiva, e os números demonstram-no.
No presente ano, houve uma evolução de 4% na cobertura. E se, em 2020, as intervenções ao nível dos
serviços de saúde sexual e reprodutiva se situaram
em 30%, em 2021, subiram para 34%.
“Estamos num bom caminho, olhando para aquilo que eram os anos anteriores, e olhando um pouco mais para adolescentes e jovens há uns anos, nós
não conseguíamos sentar com adolescentes e jovens
para falar da saúde sexual e reprodutiva, mas agora
temos clubes e fazemos encontros, grupos do Whatsapp em que conversamos sobre assuntos relacionados com a saúde sexual e reprodutiva”, vincou Nádia
de Fátima Ibramo.
Reduzem abortos clandestinos

As autoridades da Saúde ao nível da província
revelam que houve, no ano em curso, uma redução
do número de abortos clandestinos, o que se deve
ao facto de haver mais pessoas com informação de
que o aborto é legal no país.
A assistência de agentes de saúde reduz o número de complicações. Em 2020, foram 210, em 3316
abortos. Já este ano as complicações baixaram para
178, sendo que o número de abortos manteve-se
inalterado, pelo menos para já.
De acordo com a fonte que temos vindo a citar,
os pacientes que têm dado entrada nas unidades
hospitalares com complicações devido a abortos
são, na sua maioria, pessoas que fazem abortos
clandestinos, de forma empírica.
A redução do número de abortos reflecte, em
certa medida, a redução de gravidezes precoces e
indesejadas. Apesar disso, mantém-se a preocupação, sobretudo nas zonas recônditas, situação atribuída à falta de acesso à informação.
“Estamos a trabalhar no sentido de difundir mais
informação, mas existem meninas que nos escapam
e, infelizmente, aparecem com gravidezes indesejadas” disse a fonte, antes de concretizar as acções em
curso: “para além das brigadas móveis, temos tido
encontros mensais para abordar estes assuntos, trabalhamos também com os órgãos de comunicação
social, rádios comunitárias, também nos deslocamos às comunidades, pois sabemos que nem todos
jovens têm acesso às rádios e à Internet, então temos usado as nossas brigadas móveis no sentido de
trazer a informação para as pessoas”.
A responsável pelo programa de planeamento

“Estamos a trabalhar
no sentido de conseguir tirar esta nuvem na cabeça das pessoas em relação a
vários assuntos relacionados
com a saúde sexual e reprodutiva, principalmente nas zonas mais recônditas. Sabemos
que não é fácil chegar à zona
recôndita ou um adolescente sentar-se com os pais para
conversar sobre o assunto.
Em algum momento, [falar de
saúde sexual e reprodutiva] é
visto como um insulto ou algo
que não se pode fazer”, anotou Nádia de Fátima Ibramo.
familiar ressaltou que, apesar do progresso registado, nota-se ainda alguma resistência por parte dos
jovens e adolescentes, o que se deve aos mitos à volta da saúde sexual e reprodutiva.
ITSs geram preocupação

Abortos clandestinos tendem a reduzir

No que diz respeito às ITSs, há grandes desafios.
Ainda é grande o número de pessoas que dão entrada nos hospitais com sintomas de alguma ITS. Só este
ano, foram registados, até ao momento, 16952 casos,
acima dos 13163 registados em todo o ano passado.
Leucorreia é uma das infecções com números
mais altos. Foram 33152 no ano passado e 40091
no presente ano. As úlceras genitais também preocupam a Direcção Provincial de Saúde (DPS). Em
um ano, o número de pacientes saiu de 53386 para
64097.
“Estamos a trabalhar no sentido de conseguir tirar esta nuvem na cabeça das pessoas em relação a
vários assuntos relacionados com a saúde sexual e
reprodutiva, principalmente nas zonas mais recônditas. Sabemos que não é fácil chegar à zona recôndita
ou um adolescente sentar-se com os pais para conversar sobre o assunto. Em algum momento, [falar de
saúde sexual e reprodutiva] é visto como um insulto
ou algo que não se pode fazer”, anotou Nádia de Fátima Ibramo.
Na província de Maputo, uma das estratégias usadas para o aumento do raio de cobertura é o uso das
clínicas móveis, através das quais se vai garantindo
assistência onde não há centros de saúde.
Associação Moçambicana para o Desenvolvimento da Família (AMODEFA), DKT e PATH são alguns dos
parceiros com quem a DPS – Maputo tem estado a
trabalhar.
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PARA FAZER FACE À NOVA VARIANTE

Samo Gudo reforça apelo à vacinação

D

epois de um período de relativa calma, o mundo volta agora a estar em pânico, devido
ao surgimento de uma nova
variante da Covid-19, denominada
ômicron, descoberta na vizinha África
do Sul. Muitos países da Europa anunciaram, nos últimos dias, a proibição
de voos procedentes da região austral
de África. Para o director-geral adjunto
do Instituto Nacional de Saúde (INS),
Eduardo Samo Gudo, encerrar fronteiras não resolve o problema. Samo Gudo
reforça apelo à vacinação.
D&F Texto: Amad Canda
No passado dia 23 de Novembro (terça-feira), cientistas descobriram uma nova variante do coronavírus
na África do Sul. Rapidamente, os alarmes do pânico
dispararam na Europa, mas não só, com muitos países a
tomarem medidas extremas. Os voos de e para a África
Austral estão suspensos em países como Portugal, Alemanha, Rússia, Estados Unidos da América, entre outros.
Perguntamos ao director-geral adjunto do INS se
este é o caminho a seguir, ao que respondeu, peremptoriamente, “não”. Citando a Organização Mundial da
Saúde (OMS) e o Centro Africano para Controlo e Prevenção de Doenças (Africa CDC), Samo Gudo disse que
a estratégia de isolar países específicos não é a solução.
“Restringir a entrada de pessoas de países específicos não teve efeito em anteriores variantes. Essa medida
não tem impacto porque o vírus pode entrar a partir de
qualquer outro país. Então, se nós nos focarmos num
país, corremos o risco de relaxar em relação a outros
países”, explicou.
Para a fonte, a receita é clara: fortalecer a vigilância

Eduardo Samo Gudo, director nacional adjunto do INS.
nas fronteiras “para garantir que todo o indivíduo que
entra tenha teste de Covid-19 válido para 72 horas”.
Sobre a variante ômicron, explicou que pouco se
sabe ainda sobre o seu “comportamento” ou características fenotípicas, que podem mudar de uma variante
para a outra. Características fenotípicas, explicou Samo
Gudo, dizem respeito a quatro factores, nomeadamente
a transmissibilidade, o perfil clínico, a resposta às vacinas e o impacto nos testes de diagnóstico.
“Se estivermos vacinados, estaremos protegidos”
Eduardo Samo Gudo reiterou que ainda não se sabe
qual é o comportamento do vírus, mas garante que as

medidas de prevenção actualmente em vigor continuam a ser a melhor arma para combatê-lo, a começar,
desde logo, pela vacinação.
“As pessoas elegíveis devem vacinar-se antes do
potencial início da quarta vaga. Se estivermos vacinados, independentemente de vir uma variante ou uma
quarta vaga, estaremos, de alguma maneira, protegidos, estaremos a mitigar o impacto de uma possível
quarta vaga”, exortou a fonte, que frisou a importância
da vacina na prevenção das formas graves da doença.
A vacinação enquadra-se nas medidas farmacológicas e, de acordo com a nossa fonte, deve ser
complementada pelas medidas não farmacológicas,
designadamente o uso da máscara, o distanciamento social, a lavagem frequente das mãos, entre outras.
“Se nós fizermos isso, independentemente da variante, estaremos a contribuir para um impacto mínimo”,
salientou.
Porque caminhamos a passos largos rumo à quadra festiva, o director-geral adjunto do INS aproveitou
o ensejo para apelar à responsabilidade, conservadorismo e ponderação.
África do Sul diz-se castigada

Naledi Pandor, ministra sul-africana das Relações Internacionais e Cooperação

A África do Sul já reagiu às severas medidas anunciadas por muitos países europeus, que praticamente
consistem em isolar a África Austral. Pretória revelou
que sente que está a ser castigada por ter detectado
a nova variante da Covid-19, o que será prejudicial à
economia local.
“Esta última ronda de proibições de viagens é semelhante a punir a África do Sul por seu sequenciamento genômico avançado e capacidade de detectar
novas variantes mais rapidamente”, disse o ministro
de Relações Internacionais e Cooperação, Naledi
Pandor
“A ciência excelente deve ser aplaudida e não punida”, acrescentou Pandor, em comunicado de imprensa publicado no último sábado, 27 de Novembro.
De acordo com a Imprensa internacional, a variante ômicron foi descoberta na África do Sul e rapidamente detectada na Bélgica, Botswana, Israel e Hong
Kong.
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AVIAÇÃO CIVIL DESMENTE SAA

Entidade diz que voos interrompidos
já não existiam

A

companhia sul-africana South
African Airways anunciou, no início desta semana, a interrupção
da ligação diária entre Moçambique e África do Sul através das cidades
de Maputo e Joanesburgo. Mas, afinal, os
voos em causa deixaram de existir há um
ano, conforme explicou ao Dossier Económico a directora de regulação económica
da Autoridade de Aviação Civil de Moçambique, Neusa Machava.

D&F Texto: Arão Nualane

“A pouca procura deste serviço não tem
correspondido às expectativas e, por enquanto, esta mudança está em linha com a nossa
estratégia de uma gestão transparente e com
responsabilidade”. Foi assim que o director comercial interino, Simon Newton-Smith, justificou, em comunicado, a suposta interrupção da
ligação Joanesburgo-Maputo.
Só que, de acordo com as autoridades da
aviação civil moçambicana, tal não constitui a
verdade, uma vez que os voos diários da South African Airways cessaram de conectar as
duas cidades há pelo menos um ano, ou seja,
simplesmente não existem. Apesar da SSA ter
anunciado o regresso em Setembro último,
depois de ter interrompido as actividades há
sensivelmente um ano, altura em que foi submetida a um processo de resgate, tal nunca se
concretizou, garante Neusa Machava, directora
de regulação económica.
Assim sendo, esclarece a fonte, “não há
uma nova interrupção”, como dá a entender o
anúncio feito pelos sul-africanos, pelo que está
fora de questão falar-se de eventuais perdas
financeiras.
Instada a comentar sobre a suposta falta de
procura invocada pelos sul-africanos, a fonte
não se quis alongar muito. Limitou-se a dizer
que cada companhia tem as suas estratégias de
ataque ao mercado, porém, referiu que a rota
em causa movimenta, diariamente, cerca de
400 passageiros. De resto, fez questão de reforçar que, apesar da saída da SAA, a rota nunca
esteve abandonada.
“Temos outra companhia que faz a rota

Joanesburgo-Maputo. É a South African Airlink,
que ao mesmo tempo opera nas rotas Vilankulo-Joanesburgo, Nampula-Joanesburgo e Beira-Joanesburgo. Então, quanto à alegação de que
os serviços não correspondem às expectativas
da parte da South African Airways não posso
confirmar”, disse.
O suposto falso alarme de Setembro
Lembre-se de que, em Setembro do presente
ano, a companhia em causa chegou a anunciar
a retoma dos seus voos, não só para a capital
moçambicana, mas também para destinos tais
como Kinshasa, Acra, Cidade do Cabo, Harare e
Lusaka.
“Depois de meses de trabalho diligente, ficamos encantados com o facto de a South African
Airways estar a retomar os serviços, e estamos
ansiosos por dar as boas-vindas a bordo aos nossos passageiros leais”, anunciou, na altura, em
comunicado de imprensa, o Chief Executive Officer (CEO) interino da empresa, Thomas Kgokolo,
tendo também garantido: “continuamos a ser

uma operadora segura e aderimos aos protocolos da Covid-19”.
Aquela que é a segunda maior companhia
da África Subsaariana – fica apenas atrás da
Ethiopian Airlines –, tinha sido submetida a um
plano de resgate em finais de 2019, tudo com o
objectivo de evitar que fosse à falência. Houve
despedimentos em massa e uma injecção de
cerca de 600 milhões de euros.
Depois da reestruturação, a companhia passou a ser detida pela empresa Takatso Consortium, com 51% das acções, e pelo Estado sul-africano, com 49% do capital.
“O sector da aviação está a passar por um
momento de teste, e estamos cientes dos difíceis desafios que irão aparecer nas próximas
semanas. Agradecemos à África do Sul pelo
apoio que recebemos e por nos levar até onde
estamos hoje. Agora estamos prontos para a
descolagem e vemos isso como um marco importante para a South African Airways e para o
país”, disse Kgokolo, que salientou a “profunda
sensação de entusiasmo dentro da equipa da
SAA”.
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DO QUÉNIA PARA ROVÍNCIA DE MAPUTO

Rossele Rosanga busca experiência de
Naidy Parruque

A

esposa do governador do
condado de Siaya, no Quénia, Rossele Rosanga está
impressionada com as realizações do gabinete da esposa do governador da província de Maputo, Naidy Parruque. A visita que efectuou na
semana finda culminou com a entrega
de produtos diversos a agremiação de
mães com crianças com necessidades
especiais, denominada “Hilhaulewile”,
no distrito de Marracuene.
D&F Texto: cortesia

Em sessão extraordinária, a esposa do governador da província de Maputo, Naidy Parruque, referiu que o seu gabinete realizou
com sucesso várias actividades nas áreas de
saúde, educação, mulher, criança e idosos em
situação desfavorecida.
Disse ainda, que as realizações foram graças a estreita ligação com as direcções provinciais do conselho executivo provincial de
Maputo, colaboração dos cônjuges do presidente da assembleia provincial, dos presidentes dos conselhos municipais, dos directores
provinciais, dos administradores distritais,
bem como dos parceiros e das outras forças
vivas da sociedade.
Destacou na ocasião, e com particular enfoque, a direcção provincial da saúde, a organização Path e a esposa do presidente da
assembleia provincial cujos esforços foram
decisivos para realização das actividades do
âmbito da saúde.
Das iniciativas apresentadas, destacam-se o movimento “Juntos Venceremos a Covid-19”, o MASMA, a celebração do dia do
prematuro, as Campanhas de Sensibilização
para o Rastreio do Cancro do Colo do Útero e
da Mama, tendo sido sensibilizadas 730.649

Roselle Rasanga de visita a província de Maputo

pessoas, distribuídas 6.005 cestas básicas,
beneficiado 13.155 pessoas com material de
higienização. Igualmente foram realizadas 36
palestras de sensibilização a 2.719 raparigas
de todos os distritos para a mitigação de casos de Violência Baseada no Género e casamentos precoces.
Por sua vez, Roselle Rasanga, felicitou a sua
homóloga e disse estar impressionada com
as realizações do gabinete, enaltecendo a
ocasião como profícua para as aprendizagens
que já desejava muito adquirir para melhorar
o desempenho do seu Gabinete na sua terra.
Finda a sessão, as delegações dos dois
gabinetes deslocaram-se para o distrito de
Marracuene, onde visitaram a agremiação de

" é contagiante o trabalho que Naidy Parruque realiza por estas
crianças"

Mães com Crianças com Necessidades Especiais denominada "Hilhaulewile"
Em Marracuene, a esposa do governador
do Condado de Siaya, manifestou a sua satisfação com o nível de organização e trabalho
de sensibilização daquelas mães pelo bem
estar dos seus filhos.
No mesmo diapasão, enalteceu os esforços do gabinete da sua homóloga, em prol
das acções voltadas ao desenvolvimento da
primeira infância (DPI), e no combate a pobreza na província de Maputo.
"É contagiante o trabalho que Naidy Parruque realiza por estas crianças" , disse reforçando que aquela condição das mães com
crianças necessidades especiais é igualmente
a mesma no seu país. Aliás, este foi o motivo que a levou a visitar a província de Maputo para buscar as experiências do gabinete
da esposa do governador da província de
Maputo
Na ocasião, Roselle Rasanga, ofereceu produtos diversos àquela associação para que
continue o seu importante trabalho pelos petizes. A este gesto, a delegação de Siaya apelou à associação para continuar a lutar pelo
bem estar das suas crianças inspirando-se
na grande mãe da província de Maputo que
continuamente preocupa-se com a vida da
população.
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AUTOMOBILISTAS AGASTADOS COM ESTRADAS “ESCANGALHADAS”

“Parecem tabuleiros de ntxuva”
• Falta de fiscalização nas estradas

• Investe-se muito dinheiro em estradas sem qualidade

A

lgumas estradas da cidade e
província de Maputo, se não
mesmo a maioria, estão em péssimas condições e dificultam a
circulação dos automobilistas. Esta situação já tem “barba rija e branca” e concorre para as avarias constantes de viaturas. Os automobilistas estão agastados
e exigem resposta urgente de quem de
direito.
D&F Texto e fotografia: Hélio de

Carlos

A péssima situação em que se encontra grande parte das estradas da zona metropolitana do
Grande Maputo não é propriamente uma novidade, mas surpreende o facto de agravar-se a
cada dia, sob olhar impávido e cúmplice das autoridades. O Dossiers & Factos esteve no terreno,
particularmente nas vias nevrálgicas, e o cenário
é aterrador.
Nas cidade de Maputo e Matola, as reacções
quase que convergem e o sentimento é de que
as autoridades estão a prestar mau serviço e podiam fazer mais para conferir qualidade necessária às estradas, que, perante a absoluta falta de
manutenção, vão dando lugar a covas.
Na Matola, a rota que liga Machava e Matola-Gare, passando por Socimol, é descrita como
“um verdadeiro tabuleiro de ntxuva” devido à
quantidade e tamanho de buracos lá existentes.
Esta via liga, igualmente, Machava e Liberdade
e, para o espanto de todos, beneficiou recentemente de uma reabilitação que custou milhões
aos cofres do Estado moçambicano.
Péssima qualidade
Leonilde Rodrigo, automobilista, diz que a
degradação de estradas está a prejudicar sobremaneira os utentes da via, que, forçados a
contornar os buracos, levam mais tempo do que
seria normal.
“Todos nós estamos a ser lesados, porque
as estradas estão esburacadas. Por via disso, os
transportes colectivos e pessoais estão a danificar-se, trazendo um prejuízo a nós, como utentes. Mesmo nas estradas que não têm asfalto é
difícil circular. Pedimos uma intervenção urgente das autoridades”, disse.
Mesmo perante a absoluta falta de qualidade
das vias, há quem arrisque andar a alta velocidade até no período nocturno, o que preocupa
os residentes da Matola-Gare, que sentem que a
sua vida está em permanente perigo. “Há muitas
pessoas que escapam aqui, os motoristas, de repente, saem da estrada na tentativa de esquivar
os buracos”, conta Patrícia Zunguze.
Virgílio Wate é automobilista e reside no
bairro da Liberdade há 15 anos. Conta que, em

Estradas esburacadas preocupam automobilistas

vários momentos, vivenciou situações em que
viaturas sofreram sérios danos por conta dos
buracos que se encontram no troço Liberdade/
Matola 700, passando pela Escola Secundária da
Liberdade.
“Esta estrada carece de manutenção, os
buracos que aqui há são demais, olha que em
tempos chuvosos, carros não passam por aqui,
naquela escola secundária tem uma baixa que
não permite, por exemplo, que viaturas ligeiras
possam fazer-se à estrada, aquilo está demais e
não quero imaginar a situação de quem não conhece a estrada”, lamentou Virgílio.
O troço que liga os bairros de Malhampsene,
Matola-Gare e Nkobe é dos que mais queixas
provoca.
“Esta estrada é usada por muitos motoristas
que vêm da cidade de Maputo, e por outros que
vêm da Matola e Boane, com intenção de chegar a Marracuene ou Zimpeto, através da circular. Acontece que essas estradas que temos antes de chegarmos à circular não ajudam, até fica
parecendo que estamos num jogo de ntxuva e
nossos carros são os dados”, frisou Abel Mungoi,
condutor que fazia a rota Machava/Matola-Gare.
Apesar de estas rotas estarem a beneficiar
de uma reabilitação nos últimos meses, os seus
usuários ainda questionam a qualidade das mesmas, visto que ainda muito cedo já começam a
demonstrar a sua fraca qualidade.
“Já fizemos greves, mas nada resultou, não
nos dão ouvidos, e nós, condutores de passageiros, continuamos a trabalhar, mas as condições
das estradas não ajudam. Por isso, constantemente temos de levar as nossas viaturas à oficina”, lamentou.
Engana-se quem pensa que o desconten-

tamento é só no município da Matola. Maputo
também apresenta algumas estradas consideradas importantes quase intransitáveis. Um dos
casos é a famosa Avenida Guerra Popular, descrita pelo motorista Eduardo Jorge como “uma
pouca-vergonha”. “Particularmente pelo facto
de tratar-se de uma estrada ou avenida das mais
movimentadas e importantes da cidade de Maputo”, explica-se.
Estradas
moradores

inacabadas

inquietam

Em alguns bairros, residentes pedem intervenção do município para que seja dada uma
resolução acelerada às obras paralisadas, visto
que há casos de famílias que residem à beira
dessas estradas e que estão constantemente a
inalar poeira.
“É verdade que no que diz respeito à circulação de viaturas há melhorias significativas, mas
tememos doenças, por conta dessa poeira, e
para quem sofre de sinusite, por exemplo, essa
estrada só piora as coisas”, considerou Amélia
Sebastião, residente no bairro Mulotana, distrito
de Boane.
Muitas estradas construídas em diversos bairros da Matola e Maputo, sobretudo em zonas de
expansão, não têm durado muito tempo, contudo, os valores investidos, a avaliar pelo que se
pode ler nas placas, não justificam a qualidade
das obras, dizem os moradores.
“Pedimos para que o município faça inspecção das obras, para que o empreiteiro trabalhe
com alguma qualidade. É verdade que as vias
nos ajudam, mas têm que ser feitas com qualidade”, acrescentou Sebastião.
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REVELA MUSTAFÁ, ANTIGO JOGADOR

“Boladas” são uma realidade no
futebol

É

um assunto de que quase ninguém quer falar. No máximo,
surgem vozes isoladas de dirigentes e antigos atletas a denunciar. Nunca passa disso, mas a verdade
é que há plantéis que são constituídos
em função da capacidade financeira
dos atletas e não propriamente da qualidade, sendo o mesmo critério usado
nas convocatórias. Mustafá Hadji, antigo futebolista, confirma que foi alvo
de cobranças ao longo da sua carreira,
mas diz ter resistido.
D&F Texto: Arão Nualane

Foto: Albino Mahumana

Mustafá conta que teve um percurso futebolístico “luxuoso”, mas reconhece que, por detrás,
existem algumas histórias tristes. Uma tristeza
que, no entanto, serviu para conferir valor àquilo
que ele foi e continua a ser.
“Dou os primeiros passos no Ferroviário de
Nacala, onde tive a minha escola de futebol, desde juvenis até aos seniores. Aliás, foi neste clube
que ganhei o meu primeiro título de campeão
pela província de Nampula, nos juvenis, e é algo
que me marcou até hoje. Pode não ser um título
profissional, mas serviu de motivação forte”, começa assim a rebobinar a fita.
O antigo meio-campista revela que teve três
anos nos seniores do Ferroviário de Nacala e
depois saiu para o Ferroviário de Pemba, a convite do mister Antoninho Muchanga. De Pemba,
seguiu para Maputo, onde representou o Maxaquene, com a influência do mesmo Antoninho
Muchanga, que era treinador da equipa principal
dos tricolores.
De acordo com Mustafá, jogar na alta com-

Mustafá diz que um país sem futebol não tem identidade
petição no país foi fácil, mas foi preciso sacrifício ditou em mim e com ele conseguimos ganhar o
para superar os vários obstáculos ao longo do campeonato da segunda divisão da zona Norte,
percurso.
em 2005, e subimos para o nacional, hoje desig“No meu primeiro ano de sénior, o treinador nado Moçambola”.
queria dispensar-me, não por falta de esforço,
nem de talento, mas por opção. Talvez porque
Liga organizou a vida dos jogadores
havia jogadores a mais na minha posição e achava que eu é que devia ser o sacrificado. Mas não
Depois do Maxaquene, representou a Liga
foi possível, porque os dirigentes negaram e acho Muçulmana, hoje Liga Desportiva de Maputo, um
que aquilo foi um marco histórico para o início da clube que aprendeu a gostar. “Para mim, a Liga é
carreira. Se tivesse sido dispensado naquela al- minha casa. Agora posso dizer que sou adepto da
tura, talvez poderia ter deixado de jogar futebol Liga”, declara.
para ir fazer outras coisas”, conta o nosso interNa Liga, assume ter crescido não só como jolocutor, sublinhando que depois deste episódio gador, mas também como homem, graças à edu“veio o mister Euroflin da Graça (Flin), que acre- cação que é incutida no atleta, pelo que é grato.
Quem está longe e fora do clube não conseguia
perceber essa qualidade, diz Mustafá, que se lembra de ouvir muitos comentários sobre a política
de contratações do clube. “Só diziam que a Liga
compra jogadores caros, mas este clube, ao fazer
isso, ajudou-os, porque quem tentou organizar-se
conseguiu”, disse.
“A maioria dos jogadores que passaram da
Liga, naquela altura, conseguiram fazer alguma
coisa na vida, porque a realização de um jogador
moçambicano é ter onde dormir, sabendo que
aqui ninguém me incomoda. Posso não ter comida, mas vou dormir. Isso é de louvar”, congratula
o ex-atleta que ainda teve uma passagem “cinzenta” pelo Costa do Sol, em 2016.
Para Mustafá, as coisas com o mister [Sérgio]
Faife (treinador dos canarinhos, na altura) não
correram como planeadas, pois o clube teve problemas de ordem financeira e organizacional, o
que afectou a prestação de todos. O antigo meio-campista diz que a “casa” exigia resultados sem
que estivesse “arrumada”.
“O contrato com o Costa do Sol era de dois
anos, mas pelos episódios que passei, tive que

“Veio o mister Euroflin da
Graça (Flin), que acreditou
em mim e com ele conseguimos
ganhar o campeonato da segunda divisão da zona Norte, em
2005, e subimos para o nacional,
hoje designado Moçambola”
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sentia que ainda estava em condições de continuar. Na verdade, circunstâncias da vida forçaram-no a desistir.
“Quando estava em Songo, em finais de 2018,
minha esposa começou a ficar doente, decidi parar, com ajuda de alguns amigos que considero
irmãos (deram-me a ideia de que devia começar
a fazer algo diferente do futebol, para dar suporte à família quando as coisas não andassem bem
no futebol). Levei a sério e acabei abraçando os
negócios”.
“O futebol deu-me vida”

Mustafá foi campeão também pela Liga
rescindir, um ano depois”, anotou. Nessa altura,
já tinha o convite de Arnaldo Salvado para representar o Ferroviário de Nampula, e foi assim que
saiu de Maputo.
O último clube que representou foi a União
Desportiva do Songo e foi um “fecho em grande, em 2018, porque encerrei com a conquista de
campeão nacional”, assinala.
“Antoninho Muchanga e Litos são grandes
homens”
“Fiquei com uma lição de todos eles [os treinadores]. Contudo, há aqueles que nos cativam e
que estiveram na nossa trajectória, e um deles é o
mister Antoninho. Grande homem, para além de
treinador, é um pai”. É desta forma que Mustafá
expressa admiração por Antoninho Muchanga,
nutrindo o mesmo sentimento por Litos Carvalhal, com quem trabalhou na Liga.
“É daqueles treinadores que tu vês e dizes: ‘sim
senhor’, porque não pesa quem joga e quem não
joga. Trata a todos do mesmo jeito, isto é, joga
quem trabalha e quem merece. Qualquer jogador
que passe das mãos de Litos, acredito que irá falar
do mesmo jeito que eu”, garantiu, antes de abrir
um capítulo triste do futebol nacional, onde diz
ser normal pagar para jogar.
“Isto é uma realidade no futebol moçambicano e não é algo que se deve esconder. Mas não
vou dizer se passei por isso ou não. Quero com
isto dizer que foi de uma forma indirecta, porque
as pessoas não conseguiam encarar-me. Eu sabia
o meu valor e tenho honra, porque tinha que dar
algo do meu ganho?”, condenou.
“Cliente” nas convocatórias, mas não opção
nos jogos
Mustafá não chegou a brilhar pela selecção
nacional, apesar de ter sido convocado por várias ocasiões. Participou em alguns jogos de data
FIFA e foi um dos “clientes assíduos” nos jogos de
qualificação para o CAN 2010, quando Mart Nooij
estava ao leme dos Mambas.
“Fiz parte de quase todas as convocatórias e

não é algo triste [não ter jogado], porque naquela
altura havia muitos jogadores e todos bons. E o
treinador escolhia aquele que achava que lhe ia
ajudar, o que nunca me deixou triste, apesar de
ser difícil saber que fui convocado, mas não vou
poder fazer parte da equipa”, assume a fonte.
O fim prematuro
Em 2018, Mustafá abandonou o futebol, mas

Mustafá é grato ao futebol, modalidade que
lhe deu vida, família e personalidade. Razões mais
do que suficientes para que não tenha remorso
por ter escolhido jogar à bola. Porque o amor é
grande, não conseguiu desligar-se do ramo. Hoje
fora dos relvados, Mustafá vende todo o tipo de
material desportivo aos clubes.
“Abri a minha empresa, que ainda não tem
sede fixa. Talvez já a teria, mas por causa da pandemia as coisas não andaram. Apesar disso, estou me aguentando”, disse.
Instado a avaliar o actual estágio do futebol
moçambicano, o ex-jogador é categórico. Considera que “estamos cada vez mais fracos em termos organizacionais e em termos de compromisso. Poucas pessoas envolvidas nesta modalidade
fazem total esforço para o bem do futebol”.
“Precisamos melhorar, para dar um salto para
outros patamares. Temos a vizinha África do Sul
que poderia ser um exemplo para nós. Talvez
tem um pano preto na fronteira e não conseguimos ver o que está além dela. Enquanto na África
do Sul se faz campo em todos os lugares possíveis, aqui se vende campo para fazer armazém”,
rematou.

“Precisamos de melhorar,
para dar um salto para outros patamares. Temos a vizinha
África do Sul que poderia ser um
exemplo para nós. Talvez tem
um pano preto na fronteira e
não conseguimos ver o que está
além dela. Enquanto na África
do Sul se faz campo em todos os
lugares possíveis aqui se vende
campo para fazer armazém”
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João Mutisse: o artista que extrai
vida da madeira

H

omem de múltiplos talentos, é
sobretudo como escultor que
João Mutisse é conhecido, graças a uma carreira de 15 anos,
marcada por inúmeras criações. A “coragem de querer aprender” fez dele um
artista de mão cheia, depois de ter sido
simples apreciador.
D&F

Texto e fotos: Salomão
Mavale

Enquanto crescia, no distrito de Manjacaze,
província de Gaza, Mutisse já era apreciador da
arte, mais concretamente da escultura. Juntou-se a outros menores igualmente fascinados, com
quem trocava experiências, o que contribuiu para
que a sua curiosidade de aprender e “experimentar mais” crescesse.
“Éramos cerca de 10 ou 15 pessoas que frequentemente nos reuníamos para trabalhar e,
à medida que via os outros, desejava esculpir e
apresentar o meu talento às pessoas. Foi assim
que me inspirei”, conta a fonte.
Agora com 15 anos de estrada, olha para trás e
não se arrepende do percurso que fez. Antes pelo
contrário, o mesmo constitui motivo de orgulho,
até porque lhe permitiu “amadurecer” na vida
pessoal e artística.
“Antes de me profissionalizar, apenas assistia.

E quanto mais via, mais praticava, a ponto de
fazer alguma coisa que me viesse à imaginação.
Aliás, aprendi que da madeira, do tronco, é possível fazer uma escultura”, vincou.
Mutisse também atribui a “culpa” pelo sucesso
ao senhor Macia, escultor que muito admirava e
de quem “roubou” alguns traços. Várias vezes dirigia-se à Feira de Artesanato, Flores e Gastronomia de Maputo (FEIMA) para apreciar as obras
do ídolo, já falecido.
“Ele tinha esculpido algumas árvores mesmo
à entrada da FEIMA, o que na verdade atraía
muitas pessoas a vislumbrar a escultura”, anotou.
João Mutisse é, como já assinalámos, um homem multidisciplinar. As suas acções não se limitam à escultura. Dedica parte da sua vida à
agricultura e à carpintaria, o que diz ser uma
forma de sobreviver, porque, segundo explicou,
vender arte em Moçambique não é fácil, sobretudo nesta altura em que o mundo se debate com a
questão da pandemia da Covid-19, que reduziu
drasticamente os compradores de obras de arte,
não apenas os nacionais, mas também – e sobretudo – os estrangeiros.
“Quando tudo parou, recorri à machamba.
Geralmente, os artistas dependem do turismo e,
actualmente, este sector está parado. E para um
artista ganhar dinheiro torna-se ainda mais difícil”, lamentou.
Ele não é o único a procurar por alternativas.

As visitas ao Feima foram importantes para Mutisse

Vários colegas seus procuram também se reinventar para sustentar suas famílias.
Apesar dos obstáculos, a fonte sente orgulho
de trabalhar com a madeira, e olha para a arte
como a melhor escolha da sua vida, embora lamente o facto de, no país, não haver consideração.
“Nosso país não considera como devia o artista,
mas artista que é artista deve procurar maneiras
de sobreviver”, sublinha.
O escultor não se coíbe de sonhar e ter muitas
metas por alcançar na carreira. Uma delas é ter
sua própria casa e poder sentar e observar aquele
que foi o seu percurso no mundo da arte e dizer: “sim, isto consegui por ser artista”. De resto,
a concretizar-se, esse sonho será a satisfação de
uma expectativa que a sociedade, no geral, tem.
“As pessoas que olham para a minha arte podem
pensar que vivo numa casa muito bonita, enquanto não, o dinheiro que consigo aqui só dá
para comprar mantimentos”, esclarece.

“Quando tudo
parou, recorri à
machamba. Geralmente,
os artistas dependem do
turismo e, actualmente,
este sector está parado.
E para um artista ganhar
dinheiro torna-se ainda
mais difícil”
Errata
Na edição passada, publicámos
um texto com o título “O entroncamento sai em Dezembro”. Por
lapso, colocamos uma foto que
não condizia com o conteúdo da
matéria. Na verdade, a foto era referente ao terceiro seminário cultural sobre o papel das indústrias
culturais e criativas para o desenvolvimento da cidade da Matola.
O evento, que teve lugar no dia 19
de Novembro, juntou diversos actores da arte e foi organizado pelo
Município da Matola. Pelo erro, as
nossas sinceras desculpas.

Anúncio publicitário
Tchumene 1 | Rua Carlos Tembe, Parcela Nº 696, Matola | Telf 869744238 |
Celular: 82 4753360 | Email: dossiereletronico@gmail.com

50Mt

I

NTERNACIONAL

ANGOLA

Bureau político aprova nome de
João Lourenço à chefia do MPLA

A

candidatura de João
Lourenço será submetida à aprovação
do Comité Central
do MPLA. Em nota, o bureau
político alega ainda que o
partido é alvo de "campanha
de mentiras e difamação" nos
meios de comunicação e nas
redes sociais.

De acordo com a Lusa, o conclave
do qual partiu a aprovação dos
processos consistiu do "núcleo
duro" do Movimento pela Libertação
de Angola (MPLA) e foi orientado
por João Lourenço, presidente
e candidato único à chefia do
partido. Agora, a candidatura será
apresentada no 8º Congresso do
MPLA, que se realiza na capital,
Luanda, de 9 a 11 de Dezembro.
Os membros do bureau político
foram
informados
sobre
os
preparativos do acto central do 8º
Congresso Ordinário do MPLA. Foi
destacado o grau de importância
do evento, descrito como uma
plataforma política para reforçar a
"união e a coesão dos militantes" em
torno da liderança de João Lourenço,
tendo em vista também as eleições
gerais do próximo ano.
Segundo o comunicado final
distribuído à Imprensa no final da
reunião, o bureau político apreciou
ainda a proposta de agenda de
trabalho da sexta sessão ordinária
do comité central, o projecto de
relatório de balanço do processo
orgânico, bem como a informação
sobre o processo de candidaturas a
submeter ao 8.º Congresso do MPLA.
A candidatura do militante João
Lourenço a presidente do MPLA
deverá ser submetida à aprovação
do comité central numa reunião
marcada para segunda-feira, 28 de
Novembro.

Em declarações à Imprensa, o
membro do bureau político Américo
Cuononoca disse que o congresso
que vai reeleger João Lourenço
deverá unir forças para a vitória do
MPLA nas eleições de 2022.
"Vamos traçar os planos e
estratégias para o grande desafio
que tem que ver com as eleições
gerais, o MPLA tem que lutar
para ganhar as eleições, porque
tem a responsabilidade de dar
continuidade ao seu programa de
governação”, disse Cuononoca, que
apelou à mobilização dos membros
do MPLA "para que o partido mais
organizado e capaz possa dar
continuidade ao cumprimento do
programa máximo, que é a satisfação
da melhoria das condições de vida
dos cidadãos". Cuononoca prevê
um partido mais forte e renovado
depois do congresso de Dezembro.
Américo cuononoca fez um apelo
à mobilização dos militantes.
"O MPLA sempre concretizou os
seus desafios. Um partido que não
enfrenta e não vence os desafios
não é partido. O MPLA desde a sua
génese venceu e convenceu, com
toda a capacidade, união e coesão,
todos os obstáculos", disse.
O primeiro-secretário provincial
do MPLA em Cabinda, Marcos
Nhunga, afirmou que a vitória do seu
partido naquela província angolana
está garantida. "Em Cabinda, a
população tem estado a ajudar e os
militantes têm estado a trabalhar.
Vamos continuar a trabalhar porque
não pode ser o contrário. Temos que
ter a vitória em Cabinda", disse o
também o governador do enclave
angolano.
Na reunião desta quinta-feira
(25.11), o bureau político denunciou
a
existência
de
"inúmeras
campanhas de mentiras e difamação
que visam atingir a imagem do
MPLA, a honra e o bom nome dos
seus dirigentes”, em diversos meios
de comunicação, mas, sobretudo,
nas redes sociais.

GARGANTA FUNDA
Nova roupagem do Fama Show
Garganta vem acompanhando
desde a sua génese o programa
musical fama show. Em várias
edições deste concurso musical,
vimos concorrentes que, pelo tom
das suas vozes, só serviam mesmo
para assustar crianças. Ainda se
ouve um ou outro bom concorrente,
e realmente houve boas vozes que
despontaram para o estrelato, mas é
facto que a qualidade morava muito
longe da maioria dos participantes,
alguns acabavam estando nos
lugares de pódio pela força do voto
popular. Pois bem, este não é o caso
da actual edição. Estes “putos” estão
a cantar muito, ali não há erro, dá
para ver que não há “martelanços”.
Garganta aproveita ainda para
parabenizar a TV Sucesso, que
também conta com um programa
idêntico, de descoberta de talentos
com muita qualidade. Ganha a
cultura moçambicana.
INSS e os bónus milionários
Garganta está, como todo
“people”, perplexo com a vida boa
que alguns gestores públicos têm.
Bom, o que preocupa Garganta não
é necessariamente os gestores do
INSS receberem o tal dinheiro que
recebem, o que preocupa GGT é, na
verdade, o fosso que existe entre
funcionários da mesma instituição,
entre instituições, isso sim preocupa
o Garganta, afinal de contas o
objectivo é que os moçambicanos
tenham bons salários, mas os fossos
esses têm que ser racionais. O fosso
é gritante demais. Enganam-se
quando pensam que isto só se passa
no INSS. Nas instituições tuteladas
pelo Ministério dos Transportes e
Comunicações, EDM, ADM, LAM,
INATRO, a bonança para as chefias
é também muito grande, os salários
brincam nos milhões, e quando
há debate público sobre isso,
distraem-nos com os salários da AT,
onde as chefias recebem 100 mil,
por aí. Faz sentido, depois destes
salários milionários, esses mesmos
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agentes do Estado ainda receberem
subsídios milionários por um
trabalho que é seu dever fazê-lo?
Subsídio de adaptação?! Qualquer
dia teremos subsídio de respirar,
subsídio de acordar ou de morrer.
Salários altos, sim, mas que vão ao
encontro da realidade do país e que
o fosso não seja tão grande.
O desabafo de Dário Monteiro
Dário Monteiro, um dos melhores
avançados que já representou a
selecção nacional, fez um desabafo
que enervou a muitos. Diz Monteiro
que enquanto na Europa o jovem
de 18 anos está a despontar nas
melhores equipas, em Moçambique,
o jovem da mesma idade gazeta ao
treino sob pretexto de chuva. Não
tardaram as críticas ao ex goleador,
contudo Garganta Funda percebe
o desabafo de Dário Monteiro.
Durante muito tempo, tivemos
bons avançados que despontaram
aos 18 anos, é o caso do Tico-Tico,
Amide, Jerry e o próprio Dário. O
país acompanhou a sua evolução,
desde o SOBEC, escalões de
formação até chegar aos seniores
e consequentemente à selecção
nacional. De um tempo para cá,
nunca mais apareceram grandes
jogadores que despontam aos 18
anos, o que assistimos são puros
“martelanços”, como é o caso destes
jovens que a todo o custo tentouse lançar nesta última campanha
ao Mundial, sendo que nas últimas
jornadas os mais velhos tiveram
que ser resgatados para trazer a
ordem. Dário Monteiro tocou na
ferida da forma mais nua e crua, e
penso que é uma forma de lançar o
debate sobre o que, afinal de contas,
está a acontecer na formação. Em
vez de se lançar pedras ao capitão,
os “donos da modalidade” deviam
reflectir sobre as palavras deste.
Dário Monteiro não é um curioso,
pelo contrário, pelo seu currículo
é alguém que está altamente
autorizado a tirar para fora aquilo
que conversa com os seus botões.
Afinal, o que está a falhar?

