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Quando a xenofobia ganha cunho estatal
Visto por largos anos como o Eldorado da África Austral, e quiçá de
todo o continente, África do Sul é
também um dos países onde a vida
é mais difícil para os estrangeiros. O
curioso é que isso nada tem que ver
com as condições socioeconómicas,
mas sim com a intolerância de parte
significativa da sua população aos
estrangeiros.
É frequente ouvir-se notícias de
levantamentos populares contra a
mão-de-obra estrangeira, sob a alegação de que estará a roubar postos
de trabalho aos cidadãos sul-africanos. Para cimentar a falsa legitimidade do seu ódio, imputam aos
forasteiros a responsabilidade pela
prática de crimes hediondos, nomeadamente violações sexuais, raptos e
assassinatos.
Alicerçados nesta salada de argumentos, acham-se os sul-africanos
no direito de, ciclicamente, protagonizarem violência contra imigrantes,
chegando até a assassiná-los, numa
autêntica cruzada contra os direitos
humanos a que o Estado sul-africano
assiste impávido.
Pelo menos costumava ser este o
registo, o que tende a mudar, com as
autoridades a assumirem também
protagonismo nos actos de violência.
Imagens postas a circular pela rede
social WhatsApp deixam bem claro que a xenofobia na vizinha África
do Sul não mais é um simples acto
de uma meia dúzia de pessoas frustradas com o desemprego e dificuldades daí decorrentes. Ela está, aos

poucos, a constituir-se numa das
agendas prioritárias da própria Polícia sul-africana.
Só isso explica a tortura a que foram submetidas dezenas se não centenas de imigrantes em plena luz
do dia. Despojados de suas vestes
e deitados de barriga, foram chamboqueados, enquanto ouviam uma
série de impropérios proferidos por
elementos da Polícia e alguns civis,
que sequer se dão ao luxo de esconder a cara, certamente porque seguros da impunidade de que gozam.
O pecado das vítimas, algumas das
quais moçambicanas, sem dúvidas,
terá sido a prática do garimpo ilegal,
segundo informações igualmente difundidas pelas redes sociais. Na verdade, depois de vistas as imagens,
deixa de interessar o apuramento
das razões, pelo simples facto de que
nada justifica a humilhação a que foram sujeitos os cidadãos em causa.
Problemas de ordem criminal são
resolvidos em fórum próprio, ou
seja, em sede dos tribunais, e nunca
com recurso a actos bárbaros, que
chegam a remeter aos lamentáveis
tempos do Apartheid.
A violência policial contra cidadãos estrangeiros na África do Sul
vai se tornando cada vez mais estrutural, porquanto se percebe, à
medida que o tempo passa, que já
não se está em face de actos episódicos e circunstanciais. Os moçambicanos, então, parecem estar na
pole position aos olhos da Polícia
na terra do rand.

Recordamo-nos todos do triste
episódio que culminou com a morte de Emídio Macie, em 2013. O jovem moçambicano que exercia actividade de taxista, foi espancado
até à morte, isso depois de acorrentado na traseira de uma viatura
policial e arrastado por bons metros, num verdadeiro espectáculo
degradante. Macie nada fizera de
errado. Morreu simplesmente por
trabalhar na África do Sul.
Também temos na memória o baleamento mortal de dois agentes
da Polícia de Fronteira moçambicanos, em 2019, por militares sul-africanos. Segundo informou a
PRM, na altura, o facto deu-se do
lado moçambicano, concretamente na Ponta do Ouro, distrito de
Matutuine.
Sem qualquer esforço, é possível
enumerar vários casos de moçambicanos humilhados e mortos pela
Polícia sul-africana, sendo isso reflexo do que acontece a cidadãos imigrantes de outras nacionalidades.
A prepotência da população e das
autoridades policiais da terra do
rand precisa de ser travada, e, para
tal, pede-se uma posição firme de
todos, desde os países de origem
das vítimas à Organização das Nações Unidas, entre outras organizações que se dedicam à defesa dos
direitos humanos. Mais importante, porém, é o próprio Estado sul-africano demonstrar, com A+B,
que não é xenófobo.

serodiotouo@gmail.com

FICHA TÉCNICA

PROPRIEDADE DA
S.T. PROJECTOS E
COMUNICAÇÃO, LDA
DIRECÇÃO:
Serôdio Towo (Director-Geral)
ADMINISTRAÇÃO :
Gabriel Muchanga

Registo N° 19/GABINFO-DEC/2012

REDACÇÃO, MAQUETIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO:
Tchumene 1 | Rua Carlos tembe, Parcela Nº 696, Matola | Telf: 869744238 | Celular: 82 4753360 |
Email: dossiereletronico@gmail.com| DIRECTOR: Serôdio Towo, serodiotouo@gmail.com, Cell: 82 4753360
|COORDENADOR EDITORIAL: Amad Canda, candaamad@gmail.com, 846526459 | REDACÇÃO: Serôdio
Towo, Amad Canda, Arão Nualane, Quelto Janeiro, Hélio de Carlos| FOTOGRAFIA: Albino Mahumana|
ADMINISTRAÇÃO: Gabriel Muchanga , sebmuchanga@gmail.com, 84 228 5835|GRAFISMO: Herbigno Lote |
CORRESPONDENTES: Eng. Aspirina (Xai-Xai) - 84 5140506) | Henriques Jimisse (Pretória)| PUBLICIDADE
e MARKETING : Gabriel Muchanga , sebmuchanga@gmail.com, 84 228 5835|EXPANSÃO: Quidero Nhoela,
Cell: 84 1065591, admis.factos@gmail.com| COLUNISTAS: Fernando Benzane e Rui Maquene|

SEGUNDA-FEIRA 15 de Agosto de 2022

DESTAQUE

DOSSIERS & FACTOS

3

UMA SEMANA AO ATAQUE

Nyusi dispara para todas direcções

O

espaço mediático na última
semana foi amplamente dominado pelo Presidente da
República, Filipe Nyusi, que
participou em diversos actos públicos.
O evento que mais chamou atenção
foi o anúncio do Pacote de Medidas de
Aceleração Económica, mas a presença do Chefe do Estado na abertura da
VII Conferência Nacional da Juventude
foi marcante, por conta da dureza do
seu discurso, que arrasou as “forças do
mal”, entre elas países, organizações e
críticos.
D&F Texto: Amad Canda

Foi uma semana em que Filipe Nyusi esteve literalmente ao ataque, contrariando a sua
postura habitual. Falando no Centro de Conferências Joaquim Chissano, na abertura do
conclave organizado pelo Conselho Nacional da Juventude, o Presidente da República
acabou abordando um tema incontornável
no momento actual do país: o terrorismo que
dilacera Cabo Delgado.
Pela primeira vez, o Comandante em Chefe das Forças de Defesa e Segurança disse
publicamente haver nações que financiam
o terrorismo, embora sem as mencionar. As
referidas nações são parte daquilo a que chamou “forças do mal” e terão como principal
propósito perpetuar o sofrimento dos moçambicanos e pilhar recursos.
Para Filipe Nyusi, está-se mesmo diante
de uma nova forma de colonialismo. “Infelizmente, içámos a bandeira, dissemos que
somos independentes, e eles dizem: ‘Ok,
deixa-lhes, eles com bandeira, vão cantar o
hino deles, ficam presidentes, ficam ministros, etc., mas nós vamos arranjar maneira de
ganhar dinheiro com essas desordens”, explicou o Chefe do Estado.
A forma encontrada para “recolonizar África” passa, segundo o Presidente da República, pelo aliciamento dos jovens para fazerem
“confusão”. Para tal, Nyusi diz que as “forças
do mal” usam dinheiro para “manipular a

PR com tom mais duro

consciência” dos jovens e levá-los à prática de
actos de desordem contra a sua própria pátria “e nunca contra as nações que financiam”.
“Não há desordem lá onde estão as pessoas que nos educam”, repisou Filipe Nyusi,
fazendo passar a ideia de que entre os seus
alvos poderão estar países ocidentais, bastante conhecidos pela ingerência em assuntos alheios em vários cantos do mundo, mas
particularmente no continente negro.
Sociedade civil atingida
Algumas organizações da sociedade civil
e outras não governamentais são vistas em

“Se começarem de novo
a querer debater coisas
lógicas para atrasar o processo, nós vamos avançar”

certos círculos de análise como sendo a extensão da “mão externa” em várias nações,
estando, nesta ordem de ideias, ao serviço de
interesses dos países que as financiam. Também elas foram alvo de críticas por parte do
Chefe do Estado, que, uma vez mais, evitou
citar nomes.
“Não são poucas as vezes em que aparecem a condenar as Forças de Defesa e Segurança (FDS) quando estas actuam em defesa
dos moçambicanos e de todos os que em
Moçambique residem”, disse o mais alto magistrado da nação, acrescentando não ter palavras para descrever a “bravura e heroísmo
dos nossos jovens das FDS”.
Lembre-se que diversas organizações da
sociedade civil têm denunciado, com alguma
frequência, supostos actos de violação de
direitos humanos por parte dos elementos
do Exército moçambicano na província de
Cabo Delgado. O auge das críticas poderá ter
sido atingido em Setembro de 2020, quando uma mulher indefesa foi regada de balas
por membros supostamente pertencentes às
Forças Armadas de Defesa de Moçambique
(FADM).
Aberto e ao mesmo tempo intolerante
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Das “balas” disparadas por Filipe Nyusi contra as “forças do
mal” nem os críticos escaparam,
por, nas palavras do Presidente
da República, criticarem o Governo “por fazer e por não fazer”. A
título de exemplo, referiu-se ao
processo que culminou com a
chegada do apoio militar externo, concretamente das Forças de
Defesa do Ruanda e da Missão da
SADC em Moçambique (SAMIM),
cujo contributo foi determinante
para fragilizar o terrorismo.
“Quando os terroristas começaram, todos vocês gritaram
muito. [Diziam que] o Governo
não deixa vir apoio, está a proibir
apoio, quando nós estávamos a
tentar compreender o que é isso.
Vocês recordam-se que começámos por chamar de malfeitores,
chamámos de insurgentes”, referiu, para de seguida indagar:
“Como é que você chama alguém sem saber [o que está em
causa]? Imagine se fosse um conflito interno, como tivemos no
passado, porque é que tem que
chamar alguém para resolver o
seu problema de dentro?”
Segundo Filipe Nyusi, a análise do Executivo permitiu perceber que se tratava de “terrorismo
universal”, o que fez com que se

avançasse atrás de apoio militar.
Só que a escolha do Ruanda gerou uma outra onda de críticas
por parte da sociedade civil e
de alguns fazedores de opinião,
que apontam supostos sinais de
ditadura naquele país.
“Então chegámos à conclusão e identificámos e dissemos:
‘venha fulano’. Começaram a
dizer que não devia vir fulano.
Qual é o perfil e definição de
quem combate o terrorismo?”,
questionou.
Ainda no mesmo palco (Centro de Conferências Joaquim
Chissano), mas desta feita na
pomposa cerimónia de apresentação do seu Pacote de Medidas de Aceleração Económica, Filipe Nyusi, que faz sempre
questão de frisar a importância
do debate e da diferença de opiniões, deixou claro que não vai
dar atenção ao que for dito pela
crítica em torno das 20 medidas
que apresentou.
“Se começarem de novo a
querer debater coisas ilógicas
para atrasar o processo, nós vamos avançar”, declarou Nyusi,
perante uma plateia constituída por membros do Governo,
diplomatas, empresários, entre
outros convidados.

Escolha do Ruanda foi muito questionada pela crítica
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CHINA VS TAIWAN E RÚSSIA VS UCRÂNIA

As peças de tabuleiro dos EUA

S

ete meses depois de a Rússia invadir a Ucrânia, assiste-se à escalada da tensão entre China e
Taiwan, com ambos os lados a
fazerem exercícios militares nos últimos
dias. A tensão da região Indo-Pacífico e
a guerra do leste europeu têm os Estados Unidos da América como denominador comum. Preocupados em preservar a sua hegemonia no concerto das
nações, os americanos tentam, em simultâneo, fragilizar Moscovo e Pequim,
seus maiores rivais nas vertentes militar
e económica. O analista de política internacional Wilker Dias explica as linhas
com que se cosem os dois fenómenos.
D&F Texto: Amad Canda

Uma tensão latente há décadas entre China e Taiwan assiste, nas últimas semanas, a uma escalada
nunca antes vista. O gatilho foi a visita que a presidente da Câmara dos Estados Unidos da América,
Nancy Pelosi, efectuou a Taiwan, nos dias 2 e 3 de
Agosto, gesto que a China classificou como provocação, porquanto considera o arquipélago, de cerca
de 23 milhões de habitantes, parte do seu território.
Quase uma semana depois da visita da responsável norte-americana, a China deu início a uma série
de exercícios militares ao redor de Taiwan, naquilo
a que diversos órgãos de comunicação social internacionais consideram ser a maior demonstração de
força do gigante asiático.
Num cenário que lembra os dias que precederam
a invasão russa à Ucrânia, Taiwan respondeu pela
mesma moeda e, desde 09 de Agosto, também faz
exercícios com fogo real.
Uma invasão por parte da China não deve ser
descartada, defende o analista de política internacional Wilker Dias, que, ainda assim, considera tratar-se de uma possibilidade remota, na medida em
que não interessará ao presidente Xi Jinping, pelo
menos para já.
“Haverá um congresso do Partido Comunista
dentro em breve e, se entrarem numa guerra desse
calibre, Xi Jinping praticamente poderá estar numa
desvantagem para poder continuar na liderança do
partido nos próximos tempos. Ele não será ingénuo
ao ponto de cair nesta armadilha. O que pode acontecer são provocações com respostas”, explica.
Uso de terceiros para afundar rivais
Há ligações claras entre a guerra no leste da Europa e a tensão crescente na região Indo-Pacífico. É
que, quer a China, quer a Rússia medem forças com
regimes apoiados militarmente pelos EUA. Por outro lado, a circunstância de, nos dois casos, as crispações ganharem um tom mais elevado precisamente
ao mesmo tempo não será de todo inocente, segundo Wilker Dias.
“Sabemos que a China é amiga da Rússia”, começa por lembrar a fonte, para explicar que o grande
plano dos EUA será fragilizar simultaneamente os
seus grandes rivais no campo militar (Rússia) e económico (China).

Wilker Dias, docente e analista de política internacional
Se para afundar a Rússia os americanos contam
com a gigantesca máquina da Organização do Tratado Atlântico Norte (NATO), livrar-se da ameaça
chinesa passa por controlar a região Indo-Pacífico,
“porque é praticamente o corredor em termos de
transporte de mercadorias”. Para lá disso, elucida o
nosso entrevistado, Taiwan é um dos maiores produtores de componentes tecnológicos a nível mundial.
“As principais indústrias poderão ficar reféns da
produção de componentes tecnológicos e quem
irá entrar em cena serão os EUA, vendendo os seus
componentes tecnológicos a outros países a nível
ocidental”, esclarece.
“Ucrânia foi ingénua”
O conflito militar em curso na Ucrânia é descrito
por muitos analistas como uma “guerra por procuração” dos EUA, que têm a sua estratégia a correr a
contento também em Taiwan.
A administração norte-americana busca consolidar-se como a maior potência mundial e soma balúrdios com o fornecimento de material bélico aos
seus parceiros – Taiwan e Ucrânia.
Para Wilker Dias, está claro que o “truque” americano está a surtir os efeitos desejados, mas chama
atenção para o facto de a Rússia também estar a somar ganhos, não obstante o facto de estar sob pesadas sanções económicas decretadas pelos países
ocidentais.
“Podemos estar a pensar que a Rússia está encurralada e que está a perder muito terreno, mas não,
eles estão a mostrar que têm muita importância no
panorama internacional e que não é apenas na ver-

tente securitária. O novo acordo que surgiu agora de
cereais não está a beneficiar apenas à Ucrânia, mas
também à Rússia, porque os fertilizantes comercializados a nível mundial saem da Rússia e da Bielorrússia. Aqui há uma estratégia muito bem usada pela
Rússia, que parece não estar a vender, quando está.
Eles não pararam de vender combustível”, assinala
Dias.
Contas feitas, os dois crónicos rivais estão, na
perspectiva do professor universitário, a lucrar com
a guerra, o que já não se pode dizer da Ucrânia, “que
foi ingénua e está a ter suas consequências”.
Divisão dos blocos mais clara
Para Wilker Dias, a actual conjuntura geopolítica
mundial evidencia um cenário de divisão do mundo
em dois blocos que resistiu ao fim da guerra fria, no
longínquo ano de 1991. No actual cenário, essa divisão fica ainda mais evidente.
“Temos de um lado o bloco capitalista, mas de outro lado temos um bloco cujo nome, se calhar, ainda
não foi inventado”, assinala a fonte, fazendo notar
que, embora com feições diferentes, o capitalismo
também existe na Rússia e na China.
Com as disputas cada vez mais acirradas entre
as grandes potências, fica também mais cristalina a
fragilidade da maioria dos Estados, defende a nossa
fonte, em clara alusão ao crescimento da ingerência
externa, até porque, lembra o analista, “na luta de
dois elefantes, quem sofre é o capim”.
Dentro deste contexto, o nosso interlocutor de-

•
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fende que a melhor posição para os países africanos,
especialmente para Moçambique, é a neutralidade.
“[Moçambique] deve olhar para a política externa e
para aquilo que é o seu papel ao longo da história
e também para o seu papel actual como membro
do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que
é de estabelecer a paz e harmonia a nível mundial”,
defende Dias, acrescentando que “se escolhermos
[um lado], não estaremos a encontrar soluções para
a paz”.
Política externa não evita impopularidade de
Biden
Apesar da estratégia aparentemente bem gizada
pela administração norte-americana para manter o
seu status quo no mundo, a popularidade de Joe
Biden nos EUA está a pique, o que ameaça as suas
aspirações de chegar a um segundo mandato como
presidente, sobretudo tendo em conta que algumas
pesquisas dão conta de uma “reabilitação” da imagem de Donald Trump.
Na opinião do nosso entrevistado, o grande entrave de Biden é a política interna. “Há a questão do
desemprego, abortos, armas, mortes e uma série de
políticas públicas em que tem falhado muito”, explica Wilker Dias, para quem a estratégia de usar a
política externa para atrair o eleitorado tem sido um
fracasso.
EUA: uma faca de dois gumes
Visita de Nancy Pelosi foi o “rastilho de pólvora”
concretizou no território chinês, que se transformou
De um lado estavam tropas comandadas por
num palco de uma guerra civil.
Mao Tse Tung e do outro o exército de Chiang Kai-Shek. Tse Tung venceu e, em
1949, proclamou a fundação
da República Popular da China, e Kai-Shek e seu grupo refugiaram-se na ilha de Taiwan,
a 130 km da China.
“Tempos depois, Kai-Shek
conseguiu desenvolver a ilha
e também conseguiu conquistar outras ilhas ao longo
do tempo. E isso foi desencadeando um reconhecimento
por parte dos Estados Unidos
de América e, consequentemente, de todo o ocidente”,
conta Wilker Dias, salientando
que a ilha chegou a ter lugar
nas Nações Unidas.
Para reverter este quadro,
explica o analista, Pequim rubricou com os EUA um acordo
através do qual os americanos
se comprometiam a não reconhecer Taiwan como país, o
que levou à perda de lugar na
ONU.
Só que os americanos assinaram, segundo a nossa fonte,
um outro acordo com o governo de Tapei, comprometendo-se a apoiar militarmente a
ilha.
A dúbia posição dos EUA
não permite que apoie a independência de Taiwan nem que
deixe de prestar assistência
militar. A China, por sua vez, já
fez saber que está determinada a reassumir o controlo da
região insular e admite enveXi Jinping admite uso da força para tomar Taiwan
redar pela via da força.

No fim da II Guerra Mundial, e após anos de ocupação japonesa, Taiwan voltava a pertencer à China.
A grande guerra havia cessado, mas a paz não se
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Só tu conheces o teu valor
Sérgio dos Céus Nelson
Muitas vezes paramos para pensar
se somos capazes de seguir e realizar
os nossos sonhos. Às vezes, o maior
elemento que nos enfraquece é o
medo, o medo de inovarmos e o medo
de cairmos e nunca conseguirmos levantar daquele degrau que nos humilhou no meio de tanta multidão. Mas,
por vezes, é nas derrotas que sentimos a sensação de sermos vencedores, quando no fundo do nosso peito
uma gota de esperança nos galvaniza
e, de repente, paramos para reflectir
connosco mesmos e chegamos ao ponto de dizer: Eu sou um bom lutador.
Porque bons lutadores nem sempre vencem as batalhas, bons lutadores não temem falhar, bons lutadores
vão a guerra sabendo que se não vencerem, com certeza vão falhar, bons
lutadores não dormem, sempre esquematizando e investigando as fraquezas do seu oponente. Mas qual é a
graça nisso? A graça é que mais vale
perder com classe, com estilo, do que
nos escondermos no medo de pelo
menos tentarmos.
Muitas vezes olhamos ao mundo
e paramos para indagar o porquȇ de
sermos os únicos que não vencem,
mas poucas vezes olhamos ao mundo
para questionar como vencer.
Estás preocupado em saber como
foi inventada a lâmpada? Queres saber como é possivel mandar uma
mensagem de um telefone para o outro? Queres saber como a rádio faz
chegar tua voz ao ouvinte? Chega de

brincadeiras. Chega de ergofobia. Levante e crie suas próprias ideias e deixe de questioanr sobre o que já existe.
Questione sobre o que não existe. Se
queres pensar na lâmpada, pense no
que não foi feito para que a lâmpada
brilhe mais ou seja amiga do ambiente e não no que já foi definido.
Te preocupas porque o mundo diz
que tudo já foi inventado? Não se preocupe, porque essa é a ideia de quem
não tem muito por criar e fica se acomodando nas ideias dos outros. Você
pode sim mudar o mundo, vocȇ pode
ser vocȇ, vocȇ pode tranformar a fome
em alegria, vocȇ pode mostrar que as
raças não são nenhum cartão de crédito para que os Homens se respeitem, vocȇ pode ser mais do que pensa
que está limitado a ser. Vocȇ pode ser
a diferença que o mundo espera ver
um dia. Mas tudo… tudo depende de ti
e do que fazes para chegar lá.
Muitas vezes podemos nos questionar sobre como chegar lá. Às vezes o
caminho é longo, não duvide disso.
Mas muitas vezes, no meio do caminho, encontramos grandes prémios,
grandes realizações que nos fazem
correr com mais vontade e com mais
sede da vitória. Mas isto não se consegue com um sorriso, não se consegue
somente em querer que o mundo sinta pena de si, porque as pessoas querem te ver batalhando, querem ver
mais frutos do teu cérebro.
Muitas vezes, pensamos que ninguém está a controlar os nossos pas-
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sos. Pensamos simplesmente que estamos numa caminhada solitária, onde
lutamos sem que alguém acompanhe
a nossa trilha de desafios, mas não se
engane. Há sim pessoas que, mesmo te
vendo a sofrer e a perder esperanças,
ainda sonham em te ver gatinhando,
caindo, levantando, chorando até que
um dia consigas por si mesmo dizer
o quanto és capaz e que podes merecer uma fatia do grande bolo que é o
sucesso.
Mesmo que o teu amigo seja o dono
da torre dos diamantes, que seja o
proprietario das torres gȇmeas, nem
que seja o Bill Gates, às vezes as pessoas querem ver do que és capaz para
te ajudarem.
Achas que o carpinteiro lhe vai dar
emprego sem mostrares que gostas da
madeira? Achas que o empresário lhe
vai dar um cargo na empresa se não
tens noção da contabilidade, secretariado ou amor a inovações? Deixa de ficar a lamentar. Voe mais alto e mostre
o seu potencial. Seja tu mesmo. Afinal,
o que te impede de viver…de sonhar e
de mostrar o mundo que estás vivo? É
a sua pobreza? É por não teres de comer? Deixa de ser o coitado, deixa de
ser a vítima. Faça mais de ti que verás
o teu futuro abraçar-te fortemente e,
com certeza, serás feliz por teres sido
tu a conquistar o teu prémio. Não espere que a bola seja jogada aos seus
pés, vá ao encontro da bola, seja lesionado, seja derrubado, mas, acima de
tudo, seja um vencedor.
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O sentimento de moralidade e cidadania pelo bem
comum
Nobre Rassul

Respeitar o bem-estar comum representa a construção contínua da verdadeira
cidadania, que se alarga ao
sentimento de bem-estar das
classes mais baixas, sobretudo para o exercício de uma cidadania inteligente em todas
as vertentes sociais.
Todavia, alguns valores
sócio-culturais derivados da
contemporaneidade não respeitam o critério moral da cidadania. Compreende-se que
não se trata assim de um ideal
distante do que nos foi habituado depois da independência de Moçambique, em que o
valor do acto de educar, formar e cultivar os actos morais
para o bem-estar e o renovar
do sentimento patriótico se
foram degradando.
Sabemos que a instauração
de um novo critério de cidadania baseado apenas na nacionalidade pode vir a exigir
um quadro mais complexo e
amplo de entendimento da
natureza e fenómeno a que
os moçambicanos se encontram expostos, olhando
para a dimensão da nação e
multiculturalidade.
A garantia de efectivação
dos direitos e liberdades fundamentais do povo, visando

a realização plena do plano
de salvaguarda dos âmbitos
e valores sociais e cultural e
o aprofundamento da democracia participativa deveriam
constituir a natureza de governação de uma nação rica,
na dimensão das práticas
ideológicas sobre o sistema
de governação que se pretende materializar, mas é preciso
reconhecer que existe a falta
de cidadania no sistema de
governação implantado em
Moçambique, o que constitui um perigo moral e liberal
(este relativismo contribui
na venda desenfreada dos recursos aos chineses e outros
cidadãos de origem asiática
e europeia sem, no entanto,
respeitar-se os direitos fundamentais da população que
reside na área visada). Os
riscos da manipulação e imposição de vontades que descredibilizam o Estado vêm da
lógica da moralidade intelectual e moralidade sociocultural enquanto moçambicanos.
Quando o mal impera, o
povo chora” e a cidadania
anda à deriva
Dentre as novas problemáticas em Moçambique, a falta de condições para a gestão
e funcionamento normal do

aparelho do Estado cria uma
nova narrativa sociológico
que se evidencia na fragilidade permanente das relações
sociais e na perda do espírito
patriótico, devido à falta de
uma política real de resolução dos principais problemas
do país e da juventude.
As desigualdades sociais
representam um problema na
instabilidade sociopolítica
e cultural e trazem à ribalta
os problemas que originam
o relativismo ético e moral e
um modelo de actuação dos
governos não liberais e antidemocráticos que actuam
de modo a alterar as práticas
comportamentais e culturais
dos povos originários, com
intuito de formatar as mentes, o que tem contribuído no
desrespeito das práticas de
sublevação identitária, causando migração em massa,
êxodo rurais.
Precisamos de ser coerentes
connosco para que possamos
receber dos outros o carinho
e a visão do futuro e o rumo
que Moçambique está a tomar. Olhar para o bem-estar
do povo lembra-nos da importância de corrigir os erros
que reprovam o Estado de direito e bem-estar social.
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MAYITABASSA!

Vénias ao Gabriel Júnior: Federações desportivas
precisam de gente séria tal como este Presidente
Por: NkassanaWaka-Tembe–nkassana@gmail.com.org

Três medalhas, sendo duas de prata e uma de
bronze, é o rescaldo da participação de Moçambique nos jogos da Commonwealth, uma associação voluntária de 56 países independentes e
que congrega cerca de 2,5 bilhões de pessoas.
Os jogos desta comunidade contaram, mais
uma vez, com a presença de Moçambique, colocando o nosso país numa das maiores montras
de desporto internacional.
Nas outras modalidades, tais como o atletismo e judô, não logramos tanto sucesso, mas
o mesmo não se pode dizer em relação à modalidade de Boxe. Moçambique, mais uma vez,
chamou atenção do mundo ao conquistar pelos
punhos de Tiago Mulhanga, Alcinda Panguane
e Rady Gramane três medalhas, duas de prata e
uma de bronze, facto que permitiu o içar da bandeira nacional ao mais alto nível.
Estes feitos constituem o corolário de uma liderança bem direccionada e focada nos resultados. Refiro-me ao ilustre Gabriel Júnior. O filho
do povo, como é carinhosamente tratado, merece, neste país, um respeito e consideração ao
mais alto nível. Isto, claro, se avaliar pelos seus
feitos obtidos na qualidade de líder e gestor desportivo. Muitos de nós já o conhecíamos noutros
meandros, mas a sua ousadia e paixão pelo desporto era quase invisível no seu vasto currículo
de líder e de bom gestor.
O boxe nacional estava em decadência e pouco faltava para que se declarasse uma modalidade do passado. Não havia qualquer tipo de competição interna. A federação estava envolta em
dívidas avultadas com técnicos e atletas e ainda
falta espaços de treino, assim como um programa lógico para catapultar uma modalidade desportiva que já deu tanta alegria ao povo. Não se
sabe com que água o filho de povo fora baptizado, mas o certo é que ele veio dar mais energia,
paixão e vontade de engajamento de todos aqueles que fazem do boxe uma actividade séria e de
responsabilidade, com destaque para os atletas,
treinadores, preparadores físicos, fisioterapeu-

tas e outros integrantes do grupo dos “socos”.
Gabriel Júnior veio com uma visão de maior
massificação da modalidade, apostou na reestruturação da instituição, colocando pessoas
certas em lugares certos. Elevou a fasquia das
premiações e fez com que o atleta se sentisse o
actor mais importante deste todo cenário. Gabriel Júnior colocou na cabeça dos membros do
seu elenco que é do trabalho árduo que advém
o bom resultado. Gabriel Júnior usou todo o conhecimento que detém na área de mobilização
de recursos, conversou com as pessoas certas.
Mostrou, acima de tudo, a mais-valia que se pode
ter na actividade desportiva do boxe. Júnior ofereceu garantias de um bom uso dos recursos ali
alocados e é isto que os homens donos do dinheiro gostam. Aplicar para colher bons frutos.
Combinados todos estes factores, obviamente
só hoje podemos celebrar os feitos de um ringue
cheio de êxitos, mas que tudo começou na planificação e determinação do foco, é um facto. Os
nossos atletas estão com qualidade de participar
em quase todos os torneios internacionais. Têm
arrecadado medalhas e vão, com sua valentia,
construindo o nome de Moçambique. Nossos
atletas substituem, e com letras garrafais, títulos
de jornais que, para caracterizam Moçambique,
olhavam a miséria, fome, corrupção como aspectos mais gritantes.
Moçambique foi falado pela obra de bravura e disciplina dos seus atletas. Foi, sim, falado
pela seriedade e trabalho árduo dos dirigentes
desportivos e é isto que nos enche de orgulho
claramente.
Acompanhado desta descrição, entra também para esta homenagem o ilustre Lucas Sinoia. Ele que não se deixou intimidar pelas metas e desafios traçados por Gabriel. Ele disse sim
e meteu a mão na massa. Talhou e como devem
ser os seus atletas, entregou aquele espírito de
vencedor que comandou as suas lutas lá para os
tempos áureos. Hoje tudo o que temos para comemorar é o nome de Lucas Sinoia que é, clara-

mente, incontornável em qualquer tipo de conto
que se possa fazer.
Diz o adágio popular que primeiro é definir
a meta e depois lutar pela conquista dos resultados. Foi isso que aconteceu, ou tem estado a
acontecer, sob o comando deste homem visionário, o Gabriel Júnior. Lembro-me que, aquando
da realização do mundial de boxe, vozes foram
uníssonas em bem dizer que GJ devia, sem dúvidas, ser o presidente daquela federação que gere
a modalidade rei.
Quando as instituições estão em mãos certas, os resultados não demoram aparecer e nós,
como povo, consideramos que esta é a maior
satisfação que podemos ter. O nosso desporto
perdeu o seu devido respeito até ao ponto de sermos pisoteados por uma simples ESwatini e na
verdade são poucos os países que ainda temem o
desporto nacional e em particular o futebol. Não
quero aqui trazer nenhuma relação comparativa
em termos de magnitude de cada modalidade,
mas não deixa de ser gritante o facto de estarmos
a cometer erros por detrás de erros no que tange
à capacidade organizacional e institucional do
nosso desporto.
Está de parabéns Gabriel Júnior, Lucas Sinoia
e todo o elenco que corporiza a federação moçambicana de boxe está, também, de parabéns
o Governo de Moçambique, através da secretaria nacional do desporto. Há uma boa simbiose
entre a forma de pôr em prática o desporto e a
vontade política.
Pertenço a uma geração que viu o boxe a atingir o cume. Um pouco lá para os fins da década
80, podíamos, ali na praça dos touros, ver grandes combates envolvendo atletas nacionais e estrangeiros. O boxe já foi modalidade do povo
e nas escolas assim como nos bairros, a par de
futebol, organizávamos pequenos torneios de
boxe.
Avante, Gabriel Júnior e devolva o boxe ao coração do povo.
Deus, louvai aos bons.

Anúncio publicitário
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HISTÓRIAS DE VIDA

História de vida do jornal Dossiers & Factos (6)
Serôdio Towo-serodiotouo@gmail.com
Tal como é do domínio dos estimados leitores, temos vindo a relatar de
algum tempo a esta parte os momentos marcantes deste jornal, de entre
eles, diga-se, muitos que foram de
verdadeiro sofrimento, porque não é
fácil nesta sociedade manter vivo um
projecto de midia, sobretudo o jornal
impresso.
São vários os factores que contribuem para o enfraquecimento deste
mercado, a partir da falta de possibilidades, exclusão perpetrada pelo poder político, falta, em algum momento, de brio profissional por parte dos
profissionais da área, assim como o
mal que pode reinar nos corações de
gente com diferentes tipos de poderes
na sociedade.
Entretanto, o leitor talvez possa perguntar: o que é que os poderes
têm a ver com o fracasso do projecto
de uma empresa jornalística, mas isto
pode ter a sua razão. É que esses poderes primeiro olham para quem pode
ou é dono deste projecto e depois seguem outras tantas perguntas como,
por exemplo, quem é que financia o
projecto.
O Dossiers & Factos não escapou
destas correntes, que até ao presente momento continuam a acontecer.
Aliás, em algum instantes fomos confrontados pelo poder político devido
a certas abordagens que trazíamos nas
nossas publicações, tendo sido dadas
na altura orientações a diferentes instituições para que não colaborassem
connosco por esta ou aquela razão,
e isto contribui sobremaneira para o
fracasso de um projecto jornalístico.
Numa das entrevistas concedidas
pelo actual Presidente da Comissão
Nacional dos Direitos
Humanos, dentro da sua abertura
técnico-profissional, disse e nós publi-

camos algo que não
agradou o poder político, que tratou
de o chamar orientando-o para que
nos pressionasse a alterar certas passagens do que havíamos publicado.
Ora, este é um dos exemplos que de
certa forma trouxe-nos constrangimentos na maneira de
pensar e trabalhar. Fora isso, a falta
de seriedade por parte de algumas instituições que, mesmo sendo de Estado, os seus gestores solicitam serviços
e recebem facturas, mas não aceitam
pagar, o que embaraçou-nos durante
muito tempo.
Estes e outros comportamentos
reais e que faziam o nosso dia-a-dia
em algum momento deixaram-nos tão
inseguros, sem saber se podíamos continuar ou não. Em algum momento ficamos a dever salários durante cerca
de quatro meses, mas com uma posição firme de que sempre devíamos garantir a impressão do jornal.
Aliás, pagar a gráfica, os salários e a
renda foi desde sempre um grande desafio da empresa, pelo
ue sempre julgamos que devíamos
ultrapassar as crises e apostar todos
os nossos esforços neste tipo de despesas. Graças a Deus, de há alguns anos a
esta parte, estas despesas deixaram de
constituir grande problema para a empresa, mas sim desafio permanente.
Também é importante que, mesmo
doentios e perante a pressão da crise
financeira que
sempre esteve em convivência connosco, resistimos aos diferentes pedidos que visavam adquirir boa parte das
acções da empresa em troca de valores
que nunca procuramos conhecer, pelo
que até à data, as acções continuam intactas e a pertencer aos funda dores da
empresa (pai e filhos).

Estamos orgulhosos com esta nossa
postura, porque apesar de as dificuldades ainda prevaleceRem, fomos registando ganhos e
melhorias em muitos aspectos, nomeadamente o orgulho de nunca termos
falhado a impressão do jornal devido
a falta de dinheiros, o facto de termos
conseguido manter o pagamento dos
salários ora combinados com os colaboradores, aliado ao facto de já termos
experimentado sempre que possível
criar condições para apoiar a massa laboral de várias formas.
Em Novembro de 2012, perante
cerca de uma centena e meia de participantes que testemunharam o lançamento oficial do jornal, juramos e
manifestamos a vontade de construir
sede própria onde deverá passar a funcionar o jornal. Este desiderato foi
alcançado.
O desejo foi reforçado em diferentes
ocasiões e perante muita gente, como
por exemplo aquando das celebrações do primeiro aniversário do jornal, numa festa realizada com o apoio do empresário Júlio
Mendes, no África Bar, onde dispensou-nos a sala, a aparelhagem para o
espectáculo musical e ainda algumas
bebidas para reforçar o nosso stock.
Falando da festa, importa referir
que foi realizada debaixo de uma crise.
A empresa somente tinha na sua conta
bancária cerca de 11 mil meticais, mas
tratava-se de uma data que não podíamos deixar passar sem reconhecer e
festejar por a empresa ainda continuar
a sobreviver até essa data.
Na próxima edição vamos contar
como foi possível organizar a festa sem
fundos da empresa e até realizar um
espectáculo musical, no qual participou como figura de cartaz o já falecido
Heloy Vasco.
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AFINAL, TSU NÃO É DE HOJE

Chissano tentou implementá-la em
1998

A

Tabela Salarial Única tornou-se
um dos tópicos mais discutidos
nos últimos meses em Moçambique. Criada para reduzir discrepâncias salariais, a mesma devia ter entrado em vigor em Julho último, segundo o
calendário apresentado pelo Governo. No
entanto, a sua implementação teve de ser
adiada por conta de irregularidades. Na
semana finda ficou-se a saber que, afinal, a
ideia não é de hoje. Ela remonta a era Chissano.
D&F Texto: Dossiers & Factos

Tornou-se parte do vocabulário nacional há pouco menos de um ano, mas a Tabela Salarial Única,
conhecida pela abreviatura TSU, não é propriamente
inédita em Moçambique. Um decreto de 1998 revela
que houve um ensaio de implementar a TSU na administração Joaquim Chissano, o primeiro Presidente democraticamente eleito no País.
Trata-se do decreto número 64/98, de 3 de Dezembro, publicado em boletim da República a 8 de
Dezembro de 1998.
O instrumento visava "eliminar a proliferação de
denominações de categorias e funções e providenciar a sua uniformização e racionalização, fixando
uma tabela única de vencimentos a praticar na Administração Pública".
Era também objectivo do referido decreto, cuja
aprovação levou à revisão do Estatuto Geral dos
Funcionários do Estado, "adequar a administração à

Presidente da República, Filipe Nyusi
evolução da sociedade e da economia, como res- à consecução dos planos e programas do Governo,
posta ao actual desafio em matéria de moderniza- integrando-se no esforço de aumento de produtivição administrativa, criando as condições para re- dade, bom atendimento público e melhoria constancrutar, manter e desenvolver os recursos humanos te da qualidade do serviço prestado ao cidadão".
A ideia da uniformização continua a nortear o
instrumento na era Nyusi, como atesta uma declaração de Adriano Maleiane, a 15 de Setembro de 2021,
quando ainda era titular da pasta da Economia e
Finanças.
"Ouvíamos situações de pessoas que preferem
um Ministério em detrimento do outro, por causa
do salário, mas esta lei vai finalmente eliminar este
aspecto. Você é funcionário do Estado, esteja onde
estiver, vai ganhar salário compatível ao nível e não
do local onde está”, disse na altura o agora Primeiro-Ministro, que falava em conferência de imprensa.
A grande diferença entre 1998 e 2022 é que o primeiro instrumento, criado pelo então Ministério do
Plano e Finanças, na altura liderado por Tomaz Salomão, era apenas um decreto do Conselho de Ministros, quando o actual, da iniciativa do Ministério da
Economia e Finanças, ganhou já o cunho de lei, depois de chancelado pelo mais alto órgão legislativo
do País, a Assembleia da República.
Um parto impossível?

Joaquim Chissano, antigo Presidente da República

A proliferação de tabelas salariais e discrepâncias
mantém-se até hoje, o que é revelador de que a intenção da administração Chissano não resultou, por
razões desconhecidas, pelo menos pela maioria dos
moçambicanos.
A implementação da “versão Nyusi” também dá
mostras de ser um processo tão complicado quanto
controverso, razão pela qual está suspensa há cerca
de um mês.
Será a história a repetir-se? A ver vamos!
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SEMANA NACIONAL DA JUVENTUDE

Oposição denuncia abandono dos
jovens
•

- “Independência está nas nossas mãos”, contrapõe Silva Livone

J

ovens da RENAMO e do MDM responsabilizam o Governo pela falta
de emprego e outros problemas que
enfermam a juventude moçambicana. Os jovens dos principais partidos
da oposição acusam o executivo de estar
a brincar com os problemas mais profundos que afectam a juventude no país, por
sinal a maior parte da população nacional.
Contam que a maioria dos jovens está excluída de oportunidades de emprego no
aparelho de Estado, porque as vagas estão
“comprometidas” e os concursos públicos
só servem para “inglês ver”. Defendem,
ainda, que as medidas de alívio da economia, ora anunciadas pelo Presidente da
República, não resolvem a questão do custo de vida, a curto prazo, contrariando as
expectativas da sociedade, que ambicionava ver mudanças que pudessem “ incidir
directamente no custo do pão, da comida,
transporte, energia, bem como, aos serviços básico”.
D&F Texto: Quelto Janeiro
O desemprego e a fraca qualidade da educação
são os principais problemas levantados pela oposição,
relativamente à camada jovem. No entender do presidente da Liga da Juventude da RENAMO, Ivan Mazan-

Silva Livone – secretário-geral da OJM
vulnerabilidade.
“Com o escândalo do livro da 6ª classe significa que
os conteúdos que o Governo desenvolve para os jovens
de hoje e do amanhã são conteúdos de erro. É uma forma sistematizada para o embrutecimento constante da
juventude”, disse Ivan Mazanga.
A respeito das recentes incidências no sector da
educação, Mazanga considerou serem eventos que caminham na contramão em relação ao desenvolvimento
desejável.
"A partir do momento em que os estudantes vão
captando aqueles conteúdos que são leccionados, e
por sinal errados, a nossa performance será extremamente questionável porque não estará dentro daquilo
que é a verdade. Este é um sistema criado pelo Governo
para que continue a trazer uma competência inadequada aos jovens”.
A culpa é do Governo, diz Mazanga, que acredita
tratar-se de uma estratégia para não entregar o poder
aos jovens. “É para que jovens sejam catalogados de
incapazes pelo facto de não terem o conhecimento de
assuntos básicos”, explicou.
Referiu também que a gala de premiação de jovens
criativos, que decorreu este ano, na sua XIII edição em
Marracuene, província de Maputo, não passa de “uma
movimentação de distracção daquilo que são os reais
problemas da juventude”, questionando até que ponto
a premiação impacta positivamente naquilo que é a actividade do Governo
Mazanga entende que a juventude não precisa de
premiação, mas sim “ da criação de oportunidades de
gerar empregos”. Acrescenta que só o dinheiro gasto
para a movimentação das pessoas para o evento pode-

ga, ambas são barreiras que inviabilizam o desenvolvimento do país, pois empurram a juventude para a

Ivan Mazanga – Presidente da Liga da Juventude da RENAMO
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ria ser usado para gerar novos empregos na sociedade.
Governo só aposta nos antigos combatentes
Para Renato Muelega – presidente da Liga da Juventude do MDM – os problemas da juventude moçambicana sempre foram os mesmos, porque o Governo sempre se manteve nas mãos da FRELIMO.
A falta de emprego e de soluções alternativas para
o trabalho e a formação académica são questões das
quais o Governo sempre desviou o olhar, mantendo o
foco nas causas dos antigos combatentes, defende a
fonte.
“A juventude com todo o esforço faz a formação académica, mas não consegue encontrar espaço para mostrar os seus serviços porque o Governo do dia prefere
apostar nos antigos combatentes, prefere apostar nos
“camaradas” reformadas”, disse.
Na óptica do representante dos jovens do MDM, há
também a partidarização das poucas oportunidades de
emprego existentes.
"Temos no país a Universidade Joaquim Alberto
Chissano, mas o Governo não é capaz de absorver os
estudantes que são diplomatas por profissão. Prefere
apostar em pessoas como o Jorge Khalau e todos os
velhotes porque são camaradas, deixando de fora os jovens que investem na sua formação”, acrescentou.
Por via disso, disse, vão surgindo as convulsões ainda que em focos pequenos na sociedade. A título de
exemplo, dezenas de jovens saíram à rua em protesto
contra a problemática da falta de emprego nesta camada social.
Como resposta, “ o aparelho repreensivo fala mais
alto. O nosso Governo, ao invés de procurar soluções,
reforça a máquina repreensiva, lutando com a própria
sociedade, procurando lutar contra os jovens para que
não levantem as suas vozes”, realçou.
Para Muelega, não se pode ter uma paz efectiva no
país enquanto se continuar a ter grupos excluídos. Não
se pode resolver problemas em Cabo Delgado enquanto houver jovens afastados das oportunidades e concursos públicos.
“Recentemente vimos num comunicado do Ministério da Função Pública e em outros editais a se dar
privilégios aos filhos de antigos combatentes. Este país
já devia ter sacudido esta ideia de se dar primazia aos
filhos de antigos combatentes porque existe uma lei
que protege a este e dá pensões e todas as regalias aos
filhos dos antigos combatentes”, disse, reforçando que
estamos a caminhar para uma situação em que o mérito
da maioria dos moçambicanos está a ser desvalorizado.
“São essas questões que, enquanto não forem respondidas, teremos sempre uma juventude frustrada, esquecida e vulnerável para atender a agendas estranhas”,

Renato Muelega – Presidente da Liga da Juventude do MDM
realçou.
Para este, as vagas de emprego publicadas nos ministérios e outros sectores pertencentes ao Estado já
estão comprometidas porque “os camaradas reúnem-se
com vista a acomodar alguém e depois fazem o concurso público para cumprir com os procedimentos. Todos
os concursos feitos já têm pessoas previamente seleccionadas para ocupar os espaços”, disse mais.
Jovens estão economicamente excluídos da
sociedade
Muelega vai ao fundo na análise da juventude moçambicana e observa que esta camada “está economicamente
excluída. O chefe do Estado está mais preocupado em fazer propagandas de emprego e autoemprego"
Observa ainda que “a juventude, seja urbana ou não,
continua a ter problemas sérios de sobrevivência. Continuamos a viver na miséria que torna o jovem cada vez
mais pobre”, afiançou.
A fonte fala igualmente das medidas de estímulo à eco-

“A juventude com todo o esforço faz a formação académica, mas não consegue encontrar espaço para mostrar os seus
serviços porque o Governo do dia
prefere apostar nos antigos combatentes, prefere apostar nas pessoas camaradas e reformadas”

nomia nacional anunciadas pelo Presidente da República
como acções que não resolvem problemas da camada jovem, uma vez que o povo, em especial os jovens, estavam
a espera de uma medida que pudesse “incidir no custo do
pão, da comida, transporte, energia, bem como nos serviços básicos que catapultam a economia”, fez saber.
Aliás, o chefe do Estado apresentou um leque de manifesto propagandístico. As medidas anunciadas há dias
deviam ter constado no manifesto eleitoral porque são
medidas de longo prazo e não de curto. Não resolvem
os problemas imediatamente. Estamos a sofrer de custo
de transporte hoje, estamos a sofrer de custo do gás e
energia hoje”, disse, acusando o PR de faltar respeito aos
moçambicanos.
Por sua vez, Silva Livone, Secretário-geral da OJM, em
entrevista a TVM, começou por encorajar os jovens, apelando-os para continuarem a produzir de forma incansável. “A independência económica do nosso país está nas
nossas mãos”, disse à margem das celebrações da XIII gala
prémio jovem criativo, evento que decorreu no distrito de
Marracuene, província de Maputo.
De seguida, explicou que é necessário continuar a levantar a moral da camada jovem, pois só assim poderão
afastar-se dos caminhos que levam ao consumo do álcool
e das drogas.
Não há condições para sonhar
Para o Movimento Nova Democracia, a actual governação é excludente e tem contribuído para que muitos
jovens optem por "enterrar" os seus sonhos e projectos.
Esta força partidária defende que o Governo promove a delinquência juvenil em detrimento da educação de qualidade, pelo que os jovens devem lutar pela
auto-afirmação.
"As algemas que o sistema do Governo colocou no horizonte da juventude tem deixado marcas e impermeabilizando a filtração de iniciativas próprias e de grupos, para
fazer face à vida, ao próprio empoderamento e a reversão
do actual quadro de existência.", avança.
Numa nota de imprensa emitida por ocasião das festividades do dia da Juventude, a Nova Democracia descreve de deplorável a situação em que os jovens vivem
em Moçambique, apontando que "este Governo transformou a juventude em mendigos, como se estivéssemos a
viver de favor, sem direitos".

14

INSS

DOSSIERS & FACTOS

15 de Agosto de 2022 SEGUNDA-FEIRA

EM MATUTUINE, PROVÍNCIA DE MAPUTO

Estudantes aprendem “ABC” da Segurança
Social

E

studantes do distrito de Matutuine foram consciencializados, há dias, sobre a importância do Sistema de Segurança
Social, como forma de, desde a tenra
idade, prepararem o seu futuro social.

social, numa perspectiva de futuros trabalhadores e contribuintes do Sistema de Segurança Social.
No encontro, que aconteceu na Escola Comunitária Graça Machel, do qual participaram
70 estudantes, o INSS esteve representado
pelo delegado distrital de Matutuine, Arnaldo
Muteto, que destacou a importância dos alunos terem conhecimentos sobre o Sistema de
D&F Texto: Cortesia
Segurança Social, como forma de garantir a
sua protecção social e de seus familiares.
Os estudantes congratularam-se com a
As acções educativas foram levadas a cabo
iniciativa
do INSS sobre a partilha de informapela Delegação Distrital do Instituto Nacional
de Segurança Social (INSS) de Matutuine, atra- ções sobre as vantagens da inscrição no Sistevés de palestras em diferentes instituições e ní- ma de Segurança Social, tendo solicitado mais
veis de ensino deste ponto do sul da província acções de divulgação, dado que este é um assunto pertinente e com os conhecimentos adde Maputo.
A iniciativa do INSS visa dotar os alunos fi- quiridos poderão sensibilizar os seus parentes
nalistas do ensino médio, técnico-profissional, e guardas da escola.
É importante que, no entender do INSS,
estudantes universitários, bem como outros
extractos juvenis de conhecimentos sobre os a abordagem destas matérias comece mais
seus direitos e deveres inerentes à segurança cedo, e que estes futuros actores do mercado

estudantes aprendem sobre matérias do INSS

laboral dominem a componente da Segurança
Social, porque é nela onde reside o futuro de
qualquer pessoa que trabalha e rende para a
sua vida social. Razão pela qual nas palestras
são abordadas, entre outras perspectivas, a
importância de estar inscrito no Sistema, a
emissão de declarações e o pagamento de
contribuições no Sistema de Segurança Social
Obrigatória, bem como os prazos estabelecidos para o efeito, o enquadramento dos Trabalhadores por Conta Própria (TCP) e a Manutenção Voluntária no Sistema.
Os estudantes, os beneficiários de cursos de
formação profissional e candidatos à emprego e ao auto-emprego, à escala nacional, têm
merecido a atenção do INSS, tendo em conta
o futuro desta camada social, em matéria de
Segurança Social, promovendo a consciencialização sobre a importância de estar inscrito
no Sistema de Segurança Social, na perspectiva de preparar o futuro social ainda cedo,
em parceria com outras instituições públicas e
privadas.
Trata-se de uma política governamental que visa a preparação deste grupo social para
o mercado formal, começando,
desde cedo, com o domínio dos
processos iniciais para o efeito,
entre os quais a conciliação da
vida profissional e o ciclo contributivo para o seu futuro social e
dos seus dependentes, através
do seu rendimento no presente.
A estratégia do INSS consiste em mobilizar os jovens e
outros grupos economicamente activos a inscreverem-se no
Sistema de Segurança Social e
assim começarem ainda cedo
a contribuir com regularidade,
como forma de garantir o seu
futuro, bem como usufruir dos
benefícios que o sistema oferece no presente.
O novo Regulamento da
Segurança Social Obrigatória
(SSO), aprovado pelo Conselho
de Ministros, através do Decreto nº 51/2017, de 9 de Outubro,
abre espaço para a entrada no
Sistema de Segurança Social de
mais grupos, mesmo que não
sejam assalariados, incluindo os
que actuam na economia informal, os quais são enquadrados
no regime dos TCP.

SEGUNDA-FEIRA 15 de Agosto de 2022

POLÍTICA

DOSSIERS & FACTOS

15

UM OLHAR SOBRE O ESTÁGIO INTERNO DO GRANDE PARTIDO

Os interesses que norteam a luta no
congresso da Frelimo (3)
•

Por quê lutar para ser membro da CP e do CC?

N

a esteira da antevisão do XII Congresso do mais antigo e histórico
partido nacional, a Frelimo, falávamos na edição transacta sobre os
eventuais interesses que norteavam as lutas
para o acesso a lugares de destaque, como
são os casos do Comité Central e da Comissão Política. Ressalvamos, na mesma edição,
que a Frelimo não paga salários aos membros
da CP, CC e nem de outras órgãos do partido,
mas, curiosamente, a luta por estes lugares
tem sido e continua titânica, pelo que urge
questionar, antes de mais, qual é a razão dessa disputa.
D&F Texto: Dossiers & Factos

De outro lado, também devemos perceber o
porquê de um membro do partido, depois de ser
eleito para um cargo de relevo a nível partidário,
ainda procurar lugar no governo ou em empresas e
institutos públicos, podendo, desta forma, colocar-se numa situação de árbitro e jogador em simultâneo. Todas estas questões que aqui são levantadas
fazem parte das razões das guerras e guerrinhas no
seio do partido e que poderão ter no Congresso o
seu melhor palco para se desenrolarem.
Entretanto, esta pretensão de ser eleito para
membro para vários postos de topo no partido
começa justamente nas bases, nomeadamente
células, círculos, localidades, subindo depois para
distritos, cidades, províncias e, por último, órgãos
centrais. Em todas estas esferas as campanhas têm
sido renhidas e os interessados usam todos os mecanismos para a sua eleição, incluindo a compra de
consciências dos camaradas para ganhar o voto. Infelizmente, esta tem sido uma realidade recorrente
a todos os níveis.
As causas para este tipo de atitudes e interesses
são três, ou pouco mais. A visibilidade que um membro ganha no seio do partido é a primeira. Tal como
dizia Samora Machel, “membro do Comité Central
é igual a uma ferida na testa”. Ou seja, está exposto e não se esconde. Os membros do CC têm poder
de influência por onde passam no seio do partido e

O XII Congresso da Frelimo é talvez o evento partidário mais esperado do ano

também, diga-se, têm fácil acesso aos negócios e
outros interesses relacionados.
Aliás, devemos igualmente apontar que, neste
congresso, por exemplo, muitos edis estarão a disputar a todo custo pela manutenção ou entrada
para o cargo de membro do Comité Central porque, caso não alcancem este objectivo, dificilmente
poderão sonhar em renovar a confiança para que
sejam candidatos às eleições que se avizinham.
Este é apenas um exemplo próximo que podemos trazer, mas isso não significa concretamente
que não sendo membro do CC não se pode ser
candidato. Por exemplo, a nível da província de
Maputo, já houve esse tipo de caso em que um
membro foi eleito a edil de uma certa autarquia

Tal como dizia Samora Machel, “membro
do Comité Central é igual
a uma ferida na testa”

e não era membro sequer do Comité da Cidade, muito
menos da província. Para concorrer à segunda chance, os
camaradas bem próximos dele fizeram de tudo para que
ele fosse rapidamente eleito a todos estes níveis, e por
último, a nível central.
Isto aconteceu por quê? Porque alguns membros do
CC eleitos na mesma província, usando do seu o poder
de influência, já colocavam em causa a indicação desse
mesmo membro para a sua recondução àquele almejado cargo. Nesses mesmos interesses, e com mais peso,
há disputa pelo cargo de membro da Comissão Política,
bastando, para tal, apenas olhar para a função que este
órgão partidário tem no seio do partido e não só. Em
suma, os membros da CP estão próximos do presidente
do partido e, consequentemente, do Presidente da República. Estes têm, por orientação estatutária, o acesso
directo para debates e tomada de decisões no partido,
assim como, e mesmo que de forma indirecta, no próprio
governo.
Não é por acaso que, mesmo que não seja membro
de nenhum dos órgãos eleitos a nível central, uma figura
nomeada para o cargo de Primeiro –Ministro, por exemplo, passa automaticamente a participar das sessões da
Comissão Política, até porque, vale lembrar, o partido Frelimo é que forma e dirige o governo de Moçambique até
ao momento.
Na próxima edição, traremos aqui os corredores e lobbies que são feitos para se atingir estes cargos em nome
de eleição.

16

ECONOMIA

DOSSIERS & FACTOS

15 de Agosto de 2022 SEGUNDA-FEIRA

DEFENDE ECONOMISTA MICHAEL SAMBO

PAE tem pouco impacto no custo
de vida

S

ão 20, no total, as medidas anunciadas há dias pelo Presidente da
República, e que se espera venham
reanimar a economia nacional, que
vai sendo asfixiada pelas pressões internacionais, bem como factores internos, como
é o caso da guerra em Cabo Delgado e os
eventos naturais extremos. Com aquilo a
que chama “Pacote de Pacotes de Medidas de Aceleração Económica”, o Executivo
tenciona dar todas as condições ao sector
privado para que produza. Mas qual será,
afinal, o impacto da iniciativa na redução
do custo de vida? No imediato, quase nenhum. A resposta é do economista Michael
Sambo.
D&F Texto: Dossiers & Factos

Contrariando as grandes expectativas criadas pela população moçambicana a volta da
promessa de resposta ao elevado custo de vida,
feita há semanas pelo Chefe de Estado, o Gover-

no apostou num conjunto de acções de incentivo à produção e produtividade, movido pela
convicção de, que com o aumento da oferta, os
preços dos produtos venham a reduzir.
A ideia é que, com as redução dos custos de
produção, dos encargos fiscais, entre outras
"facilidades", as empresas possam conhecer
momentos de desenvolvimento, o que se pode
reflectir na geração de mais empregos.
Dito isto, não se trata de medidas tendentes à redução do custo de vida, mas, antes, a
alavancar a situação financeira nacional. A chamada de atenção é feita pelo economista Michael Sambo, em entrevista exclusiva ao Dossier Económico.
O também investigador nas áreas de Economia e Desenvolvimento e Relações Económicas de Moçambique e no Mundo quer, com
isso, clarificar que as medidas trarão um novo
dinamismo à economia nacional, o que pode,
num futuro não muito próximo, vir a impactar
directamente no custo de vida.
"O impacto no custo de vida é mínimo, a
curto prazo. A medida que mais vai incidir no

Michael Sambo, economista e pesquisador

custo de vida de forma directa é a redução do
IVA, por ser um imposto abrangente e suportado pelo consumidor final", afirmou.
São medidas acertadas, classifica. Entretanto, defende que devem ser reforçadas por outras de controlo e fiscalização da margem de
lucro das empresas, para que estas não sejam
as únicas beneficiadas.
"Não basta a implementação. Tem que se fiscalizar, sobretudo o cumprimento das leis que
determinam a margem de lucro das empresas,
para que estas não beneficiem de lucros exacerbados, pela baixa dos custos de produção",
adverte.
Os três cenários possíveis
Com a aplicação do pacote de medidas anunciado com alguma pompa e circunstância pelo
Governo, Michael Sambo prevê três cenários
possíveis. No primeiro, as empresas lucram e,
com isso, melhoram as condições dos trabalhadores, seja através dos salários, equipamentos
e outras condições. No segundo cenário, acredita que o crescimento possa instigar o aumento das capacidades
de geração de empregos, pois as
empresas poderão expandir e diversificar as suas produções.
Por fim, continua o economista afecto ao Instituto de Estudos
Sociais e Económicos (IESE) , é
possível que as empresas, em vez
de aumentar ou melhorar as condições dos seus associados, reduzam os preços do produto final,
porque os custos, de forma geral,
terão baixado.
"Havendo fiscalização necessária, elas podem ser forçadas
a baixar o preço, o que vai ter
maior impacto directo na vida
das pessoas".
Pronunciando-se particularmente sobre a redução do Imposto sobre o Rendimento de
Pessoas Colectivas (IRPC), de 32
para 10%, Michael Sambo observa que diminui, também, o encargo que as empresas têm junto
ao Estado, e aponta possíveis benefícios: "Havendo esta redução
dos encargos com os impostos,
as empresas têm maior disponibilidade financeira para poder
reinvestir. Uma das coisas que
as pessoas podem esperar com
isso é a descida dos preços nos
sectores abrangidos, como, por
exemplo, o do transporte, bens
de capital, insumos agrícolas, entre outros", finalizou.
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EM MARRACUENE

Plantadas mais de 4000 mil árvores

O

distrito de Marracuene, que
em 1895 travou uma batalha
conhecida como Gwaza Muthine, recebeu no último sábado,
13 de Agosto, 4200 mil mudas de eucaliptos, palmeiras e casuarinas, que foram plantadas desde a estrada que liga
a localidade de Macaneta à Vila-Sede do
distrito de Marracuene, na província de
Maputo. O evento da jornada de plantio
de árvores marca o início da iniciativa
de Arborização e foi dirigido pelo vice-ministro da Terra e Ambiente, Fernando
Bemane de Sousa.
D&F Texto: Dossiers & Factos

O evento em causa enquadra-se no âmbito das relações de cooperação na área do
ambiente entre a República de Moçambique e a República do Congo, e insere-se nas
celebrações dos 62 anos da independência
daquele país francófono. Foi organizado
conjuntamente com o Ministério da Terra
e Ambiente, Governo do Distrito de Marracuene e Instituto de Investigação Agrária de
Moçambique, com parceria da embaixada
da República do Congo e apoio do PNUD,
Terra Vital e Ethiopian Airlines.
Para além do vice-ministro da Terra e
Ambiente e do Embaixador da República

Várias personalidades marcaram presença no evento

do Congo, participaram na jornada mem-

Shafee Sidat ao lado de alguns participantes

bros do corpo diplomático acreditado no
país, membros dos governos provincial e
distrital, parceiros de cooperação, sociedade civil e comunidade local.
O plantio de árvores contou com mais de
30 embaixadores de diversos quadrantes,
entre os quais os de Ruanda, Congo, Líbia
e Estados Unidos da América, só para citar
alguns exemplos.
Refira-se que a arborização na via de
acesso visa realçar a importância das árvores como um valioso recurso natural renovável e gerador de múltiplos bens e serviços,
nomeadamente garantir o melhoramento
da estética da paisagem, sombreamento e
o ar fresco para os utentes, protecção contra a degradação dos solos e combate às
mudanças climáticas, contribuindo, deste
modo, para uma melhor qualidade de vida
da população.
Marracuene é uma vila moçambicana,
sede do distrito do mesmo nome (província
de Maputo). Encontra-se situada na margem direita do rio Incomáti. Durante o período colonial, Marracuene era conhecida
pelo nome de Vila Luísa.
A vila é atravessada pela Estrada Nacional nº 1, rodovia que a liga a cidade de
Maputo, a sul, e a vila da Manhiça, a norte.
Além disso, possui uma estação ferroviária
do Caminho de Ferro do Limpopo.
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SOBRE PAPEL DO PROVEDOR DE JUSTIÇA

Isaque Chande procura limar dúvidas

N

ão é de hoje que o Provedor de Justiça vai a público sanar dúvidas sobre
as suas funções. Isaque Chande está
há anos a lutar para incutir e cimentar no conhecimento popular os limites do
campo de actuação que o cargo lhe permite.
D&F Texto: Dossiers & Factos
Na semana passada, o Provedor de Justiça, Isaque
Chande, ministrou uma palestra sobre as funções e atribuições que lhe competem. Desta vez, Chande escalou a Secretaria do Estado da Cidade de Maputo, onde "conversou"
com os funcionários, colheu preocupações e mostrou os
caminhos estratégicos que todo o cidadão deve usar para
chegar à sua preocupação, caso se sinta lesado por instituição da administração pública.
Uma das preocupações de Isaque Chande é a má interpretação da figura do Provedor de Justiça.
"É importante que todos conheçam as funções específicas do provedor de justiça", disse o provedor, acrescentando que o sector público necessita de maior "responsabilidade no aprofundamento deste conhecimento".
Durante a palestra, o provedor de justiça disse que as
dúvidas e interrogações sobre a função entre o ministro da
justiça e o Provedor de Justiça sempre existiu, desde a sua
investidura.
Como ficou sabido na reunião do conselho de representação do Estado, o Provedor de Justiça como um órgão
imparcial, é inamovível durante o seu mandato. Segundo
esclareceu, para que seja removido do cargo, será nos termos legais ou por renúncia dirigida ao presidente da AR,

Isaque Chande, provedor de justiça
ou em caso de ofensa contra a sociedade.
vado para responder às suas preocupações, e tenho recoComo órgão singular e independente, o Provedor de mendado a irem às instituições que lhes competem, como
Justiça não pertence ao Governo, uma vez que a sua im- a PGR, tribunal, etc", afirmando que Provedor de Justiça é
parcialidade foca-se em garantir a legalidade dos Direitos chamado a intervir quando a relação entre o cidadão e o
dos cidadãos.
Estado não "correm bem."
Segundo o Provedor da Justiça, o seu gabinete tamPara Chande, os cidadãos precisam de compreender a
bém tem recebido queixas de juízes, antigos deputados garantia da legalidade.
da AR e funcionários do sector privado, a maioria por falta
Refira-se que a palestra está enquadrada no âmbito da
de conhecimento da sua função.
constante divulgação das competências do Provedor de
"Tenho recebido cartas de funcionários do sector pri- Justiça.

SEMANA NACIONAL DA JUVENTUDE

SEJE distingue jovens ianovadores

C

riatividade e inovação é o que a
Secretaria de Estado para a Juventude e Emprego vê nos 15 jovens
criadores de ideias inovadoras que
receberam prémios, semana finda, nas festividades do dia Internacional da Juventude.

O evento foi um dos pontos altos da semana da juventude

Foram agraciados por 130 mil meticais, e outros
prémios, por terem inovado nas categorias de empreendedorismo, tecnologia e criações artísticas, em
áreas como agricultura, educação e informática.
Entre os galardoados, está um mancebo da Matola,
que criou óculos capazes de, à distância, perceberem
a vinda de factores que ameaçam a saúde dos olhos.
A propósito da premiação, a SEJE justificou que se
trata de meios que vão impulsionar o crescimento da
Juventude, dada a grande dinâmica em que o país e o
mundo em geral estão mergulhados. Também é intenção da SEJE enaltecer e valorizar o papel dos jovens na
edificação da nação moçambicana.
Constituem, ainda, objectivos do Prémio Jovem
Criativo reconhecer jovens cujas acções impactam no
desenvolvimento da comunidade, produzir referências
Juvenis de Criação, Superação e Inovação na sociedade, promover a competitividade na livre criação artística e tecnológica no seio da Juventude moçambicana,
bem como estimular e divulgar acções de jovens nas
áreas de Empreendedorismo, da Inovação Tecnológica
e da Criação Artística.
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POR ALEGADOS PÉSSIMOS SERVIÇOS

EDM alvo de críticas em Inhambane

A

prestação da empresa
Electricidade de Moçambique não convence a vários moradores da cidade
de Inhambane. Em causa está a alegada iluminação deficitária, e que, por
sinal, é pouco abrangente. O bairro Liberdade 1 é um dos locais onde
os serviços da instituição deixam a
desejar, segundo o histórico Issufo
Mussagy, antigo combatente da Luta
Armada de Libertação Nacional.
D&F Texto: Anastácio Chirrute

Em entrevista exclusiva ao Dossiers & Factos, Issufo Mussagy, que para além de ser
membro da Frelimo é veterano da Luta Armada de Libertação de Moçambique, decidiu
quebrar o silêncio e falar das dificuldades que
boa parte das famílias da cidade de Inhambane tem enfrentado para ter acesso à energia

eléctrica, não obstante o preenchimento de
todos os requisitos para o efeito.
"Ouvimos falar de energia para todos e
nós estamos a ver que este projecto não está
bem identificado com as comunidades, porque elas já estão lá há muito tempo à espera
deste recurso precioso que nunca chega. Há
famílias que dormem às escuras e são privadas de assistir televisão ou beber água gelada
porque não têm energia em suas casas, isso
não é vida", relata.
Segundo a fonte, a falta de iluminação
também provoca o recrudescimento da onda
de criminalidade em muitos bairros da urbe.
Lembre-se que muitos distritos de Inhambane estão a beneficiar da iniciativa presidencial Energia para Todos, um sonho que
na cidade capital parece estar distante de se
concretizar, dada a quantidade de bairros que
permanecem sem luz.
O grande número de famílias é obrigado a
dormir às escuras, ou então a recorrer às velas,
com todo o risco que isso representa.
Segundo a fonte, a maior parte destas famílias até já submeteu seus documentos para

efeito de assinatura de contratos. Ainda assim, nada acontece.
"Nós estamos há 10 anos a clamar pela iluminação pública e expansão da energia, temos portanto esse desafio. A EDM não colabora aqui em Inhambane. Veja só uma coisa: se
você tem uma avaria aqui na província é obrigado a ligar para o piquete de Maputo que,
por sua vez, deve autorizar os colegas que estão em Inhambane e só depois é que chega a
tal equipa para reparar a avaria", afirma.
Terreno fértil para assaltos e violações
Nossa fonte aponta a falta de iluminação
como factor catalisador da onda de assaltos
e violações sexuais, fenómenos de que alunas do curso nocturno têm sido as principais
vítimas.
"Nós temos problema nas Escolas Secundárias onde temos alunos que estudam no
período nocturno, os alunos saem às 22 horas
e alguns que vivem nas redondezas da cidade e outros no interior dos bairros como por
exemplo Muelé 3, que não têm iluminação
pública, e a essa hora as estudantes são assaltadas e
violadas".
Diante de todo este cenário, Issufo Mussagy não
esconde sua desilusão.

Issufo Mussagy

"Nós estamos tristes por
causa da EDM, em todos os
bairros já tem água, mas
sem energia não há desenvolvimento. Há muitos bairros que não têm a iluminação pública, onde circular
de noite transformou-se
num pesadelo. Tudo isso
porque a EDM presta maus
serviços aqui na província
de Inhambane, não vou ter
medo de afirmar isso, se for
andar de noite irá ver que
a cidade parece fantasma
onde ninguém pode circular livremente porque não
existe iluminação pública",
vinca.
A fonte afirma que muitos jovens da cidade têm
visto seus projectos literalmente parados por falta de
corrente.
"Há jovens que estão
a lutar para meter bancas
nos bairros, mas quando
requerem contratos para ligação da energia eléctrica
nada avança”, lamenta.
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UDS soma e segue

O

rolo compressor da Sérvia (Srdjan Zivojnov, treinador da UD
Songo) continua a cimentar recordes de melhor sequência de
resultados dos “hidroeléctricos” (melhor
série de resultados com oito jogos sem
perder na prova) desde que aportou no
Moçambola em 2009. Tudo por culpa do
Lau, o King de golos no campeonato nacional de futebol. São já cinco bolas que
os guarda-redes tiveram que ir recolher
no fundo das malhas.
Suspeito do costume, Lau King foi suficiente e,
já agora, eficiente para assegurar a sétima vitória
da União Desportiva do Songo no Moçambola. O
avançado marcou, aos 60’, o golo solitário na vitória diante do Ferroviário de Lichinga, por 1-0. Mais
líderes, os de Songo, com 22 pontos, mais sete que
a Associação Black Bulls com 15.
No Complexo Desportivo de Tchumene, a Associação Black Bulls tremeu! Esteve a perder, não
encolheu ofensivamente e deu cambalhota ao
resultado! Soares abriu as hostilidades aos 6', el
“maestro” Kadre empatou aos 24'.
Mayunda foi infeliz, marcando na própria baliza
no minuto 31! Victor não esteve para brincadeiras,
marcando o 3-2, resultado final. Foi sofrer até ao
fim! Os campeões são assim! Superam as adversidades, recuperam fôlego e evidenciam a sua alma! Segunda posição para ABB, no rescaldo da 8ª jornada,
15 pontos somados até agora!
Na Machava, houve domínio total do Ferroviário
de Maputo e… muita inocência na zona de finalização. Faltou critério. Ou seja, se o Ferroviário de
Maputo tivesse marcado todas as oportunidades
marcadas, teria construído um resultado volumoso

Na Machava, houve domínio
total do Ferroviário de Maputo
e… muita inocência na zona de finalização. Faltou critério. Ou seja, se o
Ferroviário de Maputo tivesse marcado todas as oportunidades marcadas,
teria construído um resultado volumoso e/ou histórico
e/ou histórico. Mário marcou aos 5', mas foi responsável por tantos falhados.
Vitória merecida em semana de grande tensão
com ataques ferozes que não abalaram, nem tão
pouco, a tribo verde-e-branca.
Com o triunfo sobre os “axinenes”, os “locomotivas” da capital saltaram para a 4ª posição na tabela
classificativa com 15 pontos, os mesmos que o seu
adversário deste domingo.
No Caldeirão do Chiveve, o Costa do Sol saiu cabisbaixo! Foi ousado, esteve a vencer o Ferroviário
da Beira, mas…terminou goleado por 3-1.
Danilo até colocou, aos 2', os “canarinhos” em
vantagem! Edson (8'), Ling (39') e Jaffette (78') deram a cambalhota no marcador! Segunda vitória

consecutiva dos “locomotivas” da Beira, aproximação ao pelotão da frente (Ferroviário da Beira está,
agora, na 6ª posição com 12 pontos). Noite, ou melhores, dias tranquilos seguramente para Wedson
Nyirenda, treinador do Ferroviário da Beira, após
passar no teste de fogo com um eterno candidato
ao título.
A segunda vez para Artur Comboio ao leme da
Associação Desportiva de Vilankulo. Em duelo de
treinadores da nova geração (Dario na Liga Desportiva e comboio na AD Vilankulo), saiu-se melhor
Comboio que venceu por 2-0.
No Alto Makassa, Cibale (39') e Victor (77') devolveram, por enquanto, tranquilidade aos hidrocarbonetos, que agora ocupam a 9ª posição com nove
pontos. Em queda vertiginosa, a Liga Desportiva de
Maputo caiu para a zona de despromoção, sendo
11ª classificada com apenas cinco pontos.
Ainda não foi desta que o Incomáti se encontrou com as vitórias na prova-mor da bola indígena. Em casa, hoje, os açucareiros empataram com
o Matchedje do Mocuba sem abertura de contagem, resultado que deixa os comandados de Victor
Manyamba na posição 11.
O Matchedje de Mocuba, esse, não atina. E muito
menos anima os seus adeptos! Vá lá se saber o porquê! O certo é que o caminho parece estar traçado:
jogar nos bairros!
HÁ JOGO NO SONGO…

Hidroeléctricos não perdem energia

A jornada 9 do Moçambola 2022 reserva-nos, em
Tete, um apetecível União Desportiva do Songo vs
Ferroviário da Beira, dois conjuntos que venceram
na jornada 8.
A atravessar um mau momento, a Liga Desportiva de Maputo tem uma deslocação difícil a Lichinga,
onde se lhe espera o Ferroviário local que tem feito
bons jogos! E não menos importante será o duelo
entre o Ferroviários de Nampula e a Associação Black Bulls, confronto entre dois candidatos ao título.
O Matchedje de Mocuba recebe um super-motivado Ferroviário de Maputo, conjunto que esteve
debaixo de fogo cruzado, mas soube estar e venceu
o seu homónimo de Nampula.
O Ferroviário de Nacala recebe a Associação Desportiva de Vilankulo, enquanto o Costa do Sol joga
com o Incomáti de Xinavane.O País

22

ALVOS

DOSSIERS & FACTOS

A TERRA E OS HOMENS

15 de Agosto de 2022 SEGUNDA-FEIRA

Fotos de Albino Mahumana

O rosto da pobreza

SEGUNDA-FEIRA 15 de Agosto de 2022

CULTURA

DOSSIERS & FACTOS

23

LITERATURA

Alberto Chare lança duas obras em
simultâneo

"

A Poesia da Epifania" e "Quero o
Meu Marido de Volta" são títulos
das duas obras de estreia do escritor
moçambicano, Alberto Chare. Os livros foram lançados há dias, em Maputo,
e inauguram uma série de trabalhos que
este autor quer tirar da gaveta. No essencial, são obras que retratam vivências, mas
também perspectivam diferentes cenários
e sentimentos no âmbito das relações humanas.
D&F Texto: Dossiers & Factos

Em "A Poesia da Epifania", Chare reúne poemas com
que acredita ser possível cavar a luz no fundo do túnel das
angústias, tristezas, ao encontro de alegrias e outros estados de espírito. Já, "Quero de Volta o Meu Marido" é um
texto escrito em prosa, que navega nas relações a dois,
buscando trazer ao de cimo reflexões sobre questões do
género é auto-afirmação.
Alberto Chare vive na Beira, mas está em Maputo a
propósito do lançamento das obras. Conversámos com
o autor para, entre tantas intenções, perceber as nuances
que envolvem o seu processo de criação.
D&F: Qual é a fórmula para lançar duas obras ao
mesmo tempo?
AC: Acho que não existe uma fórmula. É assim, depende de cada um. Para mim dependeu da logística. Foi mais
por não querer movimentar muitas pessoas. Era previsto lançar uma obra em Agosto e a outra depois de dois
meses.
D&F: Por quê ao mesmo tempo?
AC: Foi ao mesmo tempo por causa dessa situação
específica. Também aliado a isso é por causa da minha rotina apertada. Sou da Beira, vivo na Beira na verdade, então, para vir duas vezes a Maputo seria complicado pelo
trabalho que também depende de mim lá.
Lançou de uma só vez. Também escreveu em
simultâneo?
Simplesmente lancei em simultâneo, mas não escrevi
em simultâneo as duas obras. A primeira obra foi a "Poesia
de Epifania" e a segunda é "Quero de Volta o Meu Marido",
então, teve uma sequência.
D&F: Qual é a epifania (revelação) que retrata em
"A Poesia da Epifania?
AC: Poesia de Epifania é uma colectânea, um conjunto
de poesias e reflexões. A Poesia de Epifania é o despertar
da consciência, é aquela luz, aquela ideia que temos num
momento de reflexão ou quando estamos sozinhos. É
mesmo uma conversa sobre várias temáticas que envolvem o nosso tecido social em volta de muitos assuntos,
sejam relacionamentos conjugais, extra-conjugais, redes
sociais, anti-sociais, tempo, o amor à menopausa, o silêncio no relacionamento. Traz essas temáticas de maneira
automática, pretendendo trazer questionamentos em
jeito de reflexão e em jeito de conversa.
D&F: Ainda sobre esta obra. O Chare é poeta e declamador. Num primeiro momento, escreveu esses
textos para livro ou para declamar?
AC: Sim, a princípio escrevi para o livro, então depois
declamei alguns textos quando era convidado em certos
lugares. Tirava algumas poesias aí para declamar, foi mes-

Alberto Chare
mo nessa rotina, mas a princípio os textos foram escritos especificamente para o livro.
D&F: Encontra alguma intersecção ou traço em comum nas obras?
AC: Os livros não nascem ao mesmo tempo, são livros
sequenciados. O primeiro foi "Poesia de Epifania" e o segundo foi "Quero de Volta o Meu Marido". Não tem uma ligação
ou relação, mas algumas partes dos textos funcionam como
pilares, como o relacionamento. Acho que o relacionamento
é um prato forte das duas obras, mas não estão de maneira
relacionada, porque uma é romance e a outra é de poesias.
D&F: Sobre a segunda obra. Quem é a mulher e,
igualmente, o marido que é querido de volta?
AC: Tem lá um sentimento triste. "Quero de Volta o Meu
Marido" é uma ficção, na verdade, baseada talvez um pouco
naquilo que tenho vivido não pessoalmente, mas dentro da
sociedade. Com base na minha convivência com as pessoas
acabo interiorizando experiências, histórias que acontecem
e os fatos que envolvem essa questão de relacionamento.
Então, acabo trazendo a escrita através do livro, é mais ou
menos isso.
D&F: Este livro revela a tua sensibilidade por questões conjugais?
AC: Acredito que sim, porque quando a gente escreve
acaba adoptando uma personagem e vivendo através daquela personagem no livro. De um jeito e do outro é difícil
separar-se ou separar seus sentimentos e sentimentos da
personagem. Tens que te envolver na história, na emoção,
adoptar aquela personagem para que a história esteja mais
viva ou tenha mais vida, então, acabo desaguando nas questões sentimentais que respondem à minha sensibilidade em
relação a esse assunto ou assunto que correspondem a relacionamentos conjugais ou extraconjugais.
D&F: Quem lança duas obras ao mesmo tempo vai

voltar a lançar em quanto tempo?
AC: Eu já escrevia há bastante tempo, tanto que uma
das obras levei por aí 4 meses a escrever. Tenho outras
obras aqui, escritas, outras já terminadas e outras já para finalizar, mas vai depender muito mais de recursos digo para
produção ou materialização dos livros por parte da editora,
depende muito dos recursos porque até agora ainda não
tenho um apoio de uma identidade, todos os gastos e custos relacionados à produção de livros são pessoais, então,
isso é um pouco complicado tendo em conta essa questão
de valores gerir essa questão os custos são um pouco arrecadados, mas depende muito dos valores, por mim próximo ano lançava mais duas obras se não três, porque já tenho aqui algumas que precisam mesmo de passar editora
e chegar aos leitores.
D&F: O que está a produzir?
AC: Estou a produzir a "Poesia de Epifania parte 2" já
está quase na recta final e também uma história com o título " Opretánia" para o próximo ano, então, são duas obras
que eu pretendo, caso exista um apoio ou alguém, que seria de grande ajuda para ver se consigo materializar essas
duas obras, são muito importantes, é basicamente isso.
D&F: Como começou a escrever?
AC: Acho que vou mesmo pela insistência de algumas
pessoas mais próximas porque eu já escrevo há bastante
tempo, tive o contacto com a literatura, com livros e com
a escrita desde muito sedo, então, de maneira profissional,
assim com toda a rigorosidade para ser lançando, foi já há
um tempo atrás porque eu já escrevia no Facebook, na minha página pessoal e as pessoas foram insistindo e eu disse
que vou fazer alguma coisa que se vê e acabou saindo a
Poesia de Epifania e foi daí que peguei a onda e comecei a
navegar, então, fruto disso é o que já saiu e estão aí à venda,
por aí.
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Discursos, falácias e
IVA

Durante muito tempo foi
vendida a máxima de que
o país estava em crise por
causa das “dívidas ocultas”.
Ainda que tenha sido
responsável pelo corte do
apoio do FMI, a verdadeira
causa da nossa situação é
a crise mundial pela qual o
mundo passou/a e da qual
Moçambique não escapou.
Nosso país não é uma ilha
isolada do resto do mundo.
Agora chega a vez do IVA.
Alguns tentam vender a
ideia de que o mal dos
males de todos os males
neste Moçambique é o IVA
e hoje qualquer pessoa
que aparece a falar nas
câmaras televisivas sobre
economia só conhece IVA.
Muitos não se baseiam em
estudo nenhum, não se
fundamentam em bases
sólidas, é só uma vontade de
repetir o que está na moda,
chegar na roda de amigos
nos bares que pululam pela
Julius Nyerere e as casas
que viraram restaurantes
na zona do Museu e dizer
aos bradas “yaaa falei do
IVA".
Este discurso começou
em voz baixa com os
empresários do “cee-teeaa" a liderarem o mesmo e,
a posterior, o FMI entrou na
fila, atirou para o Estado 400
milhões de verdinhas e se
achou no direito de mandar
partir o IVA. Curioso é que,
na Europa, nos países a

1

que o FMI milagrosamente
assistiu com bilhões e
bilhões de dólares, fez ao
contrário, mandou esses
governos
endurecerem
medidas. Aqui o Governo
tem que se fragilizar para
beneficiar
empresários
“lobistas”.
Garganta não tem
dúvidas. O FMI nunca se
conformou com o facto de
Moçambique ter conseguido
sobreviver
durante
os
anos em que não quis
financiar o país. Se de 2016
a 2022 não recebemos uma
quinhenta desse mesmo
FMI, claramente o dinheiro
para as despesas públicas
veio de algum lugar e esse
lugar são os impostos, dos
quais o IVA faz cerca 35%
da globalidade do que é
colectados, segundo dados
que Garganta colheu na casa
que colecta os impostos.
Não estando feliz,
claramente o FMI foi
directo à galinha de ovos
de ouro do Estado, que é
o IVA. Diminuindo o IVA,
como querem os “lobistas",
diminui a capacidade de
arrecadação do Estado e,
consequentemente, volta
a aumentar a dependência
externa, problema que já
estava resolvido. Diminuir o
IVA é menos uma escola para
as nossas crianças, hospital
e medicamentos para o
povo ou estrada, salários
para polícias, médicos,

professores
e
outros
profissionais do Estado
(essa é outra discussão),
pois esse IVA não beneficia
a nós todos moçambicanos
e é mais comodidade para
um punhado de gente.

2

Ainda bem que o boss
maior estava atento e
não caiu nessa oratória
umbiguista por parte dos
empresários e destruidora
por parte do FMI que quer
nos ver bem submissos.

Campanhas
educativas da PRM

Sempre se falou da
necessidade da PRM ser
mais educativa e menos
repressiva para com os
automobilistas. Até deve,
sim, ser repressiva, mas não
deve ser mesquinha. É que
há PT's que “te procuram
até te encontrar”. Garganta
lembra de um amigo, um
professor universitário já de
idade, que foi interpelado
pelo polícia mais famoso
da cidade de Maputo, com
nome de artista de filme
indiano. O polícia procurou
tanto aquele senhorito
que o encontrou, depois
de pedir isto e aquilo e
perceber que o tio estava
bem organizado, acabou
desaguando no cinto de
segurança, que claramente
não estava colocado e
foi o mesmo polícia que
convidou o automobilista a
“falar como homem". Este,
na sua inocência, tirou 60
meticais para dar ao zeloso
agente e foi prontamente
preso e as 3 notas de 20
meticais agrafadas aos seus
documentos. Para sair da
“jail", teve que haver uma
vaquinha familiar de 15
mil meticais para se pagar
na esquadra, isso não é
combater a sinistralidade,

isso é cavar problema.
Ultimamente
têm
surgido muitos agentes
nas redes sociais a filmar
a sua acção nas estradas.
Garganta gosta, mas quer
pedir aos agentes que
respeitem o automobilista
que tem direito ao bom
nome. Não filmem os
automobilistas tal como
acontece no programa que
passa às segundas-feiras
num canal televisivo. Com
a exposição feita pela
PRM, aquele indivíduo
pode passar por várias
situações desagradáveis na
sua vida, desde bullying,
perda
de
emprego,
ostracismo. Além do mais,
é ilegal expor a imagem
dos automobilistas dessa
forma sem a permissão dos
mesmos, e não pode ser a
polícia a destruir a imagem
de alguém que levou muito
tempo a construí-la.
Se é para actuar em
função da irregularidade
cometida, que o faça, mas
sem destruir a imagem do
cidadão. Aliás, os próprios
agentes não aceitam ser
filmados e expostos. Por
que é que assim o fazem
para com outro? Prontos,
disse.

