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Embora encontrem justiça na in-
tenção em que se alicerça a criação 
da Tabela Salarial Única, vários 
subsectores da Função Pública 
estão insatisfeitos por entende-
rem que, na prática, ela se afasta 
do objectivo de reduzir discre-
pâncias salariais. É sabido que os 
Funcionários e Agentes do Estado 
que se encontram na base da pirâ-
mide salarial tiveram um aumen-
to significativo, que lhes propor-
ciona um certo nível de conforto 
que só perca por ser tardio, mas 
os que ocupam o espaço interme-
diário da pirâmide não param de 
lamentar.

Percebe-se isso quando se olha 
para quem se destaca em acções 
de protestos por estes dias: médi-
cos, funcionários do Ministério da 
Economia e Finanças, magistra-
dos e professores secundários e 
universitários. São grupos que, à 
luz da Tabela Salarial Antiga, não 
recebiam exactamente ordenados 
miseráveis, embora se admita que 
eventualmente não estivessem 
[os salários] ao nível do trabalho 
que fazem.

No meio destas e outras classes, 
chamam a nossa atenção os ma-
gistrados judiciais, pelo seu estilo 
peculiar de reivindicar. Grandes 
contestatários da Tabela Salarial 
Única, os juízes parecem, a todo o 
custo, pretender colocar-se num 

 Para que fique claro, não cons-
titui objecto desta reflexão a jus-
teza ou não das reivindicações 
salariais. O que está em causa é 
a prepotência com que a pauta 
reivindicativa é colocada, que faz 
com que todas as restantes clas-
ses pareçam subalternas diante 
dos juízes, quando, na prática, 
são igualmente nucleares. A As-
sociação Moçambicana de Juízes 
(AMJ) deve adoptar um discurso 
que saliente suas qualidades e di-
reitos sem beliscar as demais clas-
ses, como fazem os outros.

Não deixa de ser curioso o fac-
to de a reivindicação desta classe 
ser das poucas que não consegue 
atrair apoio da opinião pública. 
Quanto a nós, isso é consequência 
directa da forma como a AMJ de-
cidiu transmitir a sua mensagem 
cá para fora.

Conforme dissemos logo no iní-
cio, a Organização Nacional dos 
Professores também está indigna-
da devido às injustiças de que diz 
ser vítima, mas em nenhum mo-
mento reivindicou superioridade 
perante outras organizações pro-
fissionais. O mesmo se pode dizer 
dos médicos, que, embora denun-
ciem graves violações do seu es-
tatuto no quadro da implemen-
tação da TSU, não se julgam tão 
especiais. Humildade precisa-se!
serodiotouo@gmail.com

patamar superior às restantes 
classes profissionais. Na última 
semana, até se esforçaram para 
apagar essa percepção, ao dize-
rem que “os juízes não estão a rei-
vindicar que não querem ter salá-
rios iguais a outras categorias, o 
que queremos é que se respeite o 
estatuto”.

Sucede que, no mesmo texto, ci-
tado pela STV, reiteram que “não 
se pode ir para os enquadramen-
tos por equiparação porque as 
nossas categorias não têm equi-
valências possíveis”, cristalizan-
do precisamente a ideia que pre-
tendiam eliminar. Um tiro no pé. 
O certo é que, desde o início do 
debate sobre a TSU, em 2021, os 
homens da toga vêm reclamando 
para si um tratamento diferencia-
do, sustentando-se na narrativa 
do “estatuto especial”.

O ego insuflado destes magis-
trados não lhes permite perce-
ber que são tão especiais quanto 
às restantes classes que também 
contribuem para que este país se 
desenvolva. Não existe profissão 
que não seja especial, o que, por 
inerência, também implica que 
nenhuma é, não obstante as espe-
cificidades típicas de cada ofício.

Afinal, se os juízes são especiais, 
o que dirão as Forças de Defesa e 
Segurança, que estão literalmen-
te a dar vida pela pátria? 

Juízes e a sua forma injusta de 
reivindicar
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PAULINA CHIZIANE EM GRANDE ENTREVISTA

Nunca quis ser nada, mas é 
Doutora Honoris Causa, 
título que lhe foi outorga-
do há semanas pela Uni-

versidade Pedagógica de Maputo. 
Começou a escrever por mera di-
versão, mas tem hoje uma carreira 
que a coloca entre as melhores da 
CPLP, não fosse ela vencedora do 
conceituado Prémio Camões. Pau-
lina Chiziane é uma figura incon-
tornável e não tem medo de dizer 
o que pensa e sente. Chamada a 
reflictir sobre o terrorismo em Mo-
çambique, relaciona o fenómeno 
ao surgimento de religiões com 
“ideologias estranhas” e diz que, 
apesar de não ser política, está 
preocupada. Defensora acérrima 
dos valores africanos, Chiziane en-
tende que Moçambique deve se 
reencontrar com a história, numa 
grande entrevista em que explica 
o porquê de continuar a escrever, 
mesmo depois de ter dito “não 
escrevo mais”, em 2016. Afinal, o 
anúncio do fim de carreira era uma 
estratégia para se “libertar”, numa 
altura em que era muito “apedre-
jada” pelos seus companheiros da 
escrita, e não só. Nesta entrevista, 
a escritora, que não gosta de ser 
rotulada, também diz que chegou 
a enlouquecer, tendo sido interna-
da por três ocasiões.

Dossiers & Factos (D&F): Não poderíamos 
começar sem felicitá-la pelo título de Doutora 
Honoris Causa, que lhe foi outorgado pela Uni-
versidade Pedagógica de Maputo. Mas a nossa 
primeira pergunta está ligada ao passado. Em 
2016, Paulina Chiziane disse que não voltaria a 
escrever, mas depois lançou “A voz do cárcere”, 
com Dionísio Bahule. O que lhe fez recuar?

 Paulina Chiziane (PC): Acredita, eu não tomei 
decisão nenhuma.  Às vezes, em termos estratégi-
cos, quando sentimos que há uma onda que nos 
sufoca, temos que arranjar uma desculpa… Eu 
estava a viver uma época em que todos achavam 
que eu era aquela pessoa que devia ser apedrejada 

por aqueles que escrevem ou julgam que escrevem 
melhor. E têm seus motivos, porque, na verdade, eu 
quando vou olhar para os meus escritos antigos, eu 
digo que ‘eish! Eu que escrevia mal’. Contudo, de re-
pente decidi entrar na África profunda. Isso não foi 
bem visto. Uns diziam isto, outros diziam aquilo. Eu 
disse: ‘eu vou sair disto, eu não preciso de ser uma es-
critora para me firmar na sociedade, posso fazer mui-
tas outras coisas’. Por isso, migrei para música.

 D&F: Como foi recebida essa transição?
 PC: Foi aí que as pessoas começaram a perceber 

que ‘parece que Paulina não é aquilo  que a gente pen-
sa’. A nossa sociedade tem o mau hábito de querer fa-
zer com que o artista seja aquilo que a sociedade quer. 
Então, eu, para fugir disso, disse ‘eu não vou escrever 
mais’. Foi bom, porque ficaram todos felizes, a pensar 
que eu não ia escrever. Mas escrever é meu dom, é 
aquilo que gosto de fazer. Pude escrever à vontade, 
porque os outros pensavam que eu estava a dormir.

 D&F: Lembra-se da obra que lhe criou mais 
barulho? 

PC: Várias. Ou melhor, todas. Quando escrevia “Ba-
lada do amor ao vento” disseram ‘ela está a falar dos 
sentimentos dela, a literatura não é espaço para ras-

gos sentimentais’. ‘Ventos de Apocalipse’ não teve 
grandes comentários porque era uma espécie de 
crónica das situações que eu vivi. Quando escrevi 
“O sétimo juramento”, foi ‘pois é, ela está a escrever 
heresias’. Foi depois do Sétimo juramento que as pe-
dras começaram a ser mais afiadas.

 
“Enlouqueci e fui internada três vezes”

 
D&F: E quem fazia esses comentários? Eram 

seus colegas?
 PC: Não estou a falar de escritores. A sociedade, 

amigos, família. Fui andando com outros livros. Es-
crevi “Niketche” e eu ouvi, daqui de Moçambique: 
‘haaa, ela está a trazer feminismos’. Ok, publiquei o 
livro, que foi Best Seller em Portugal. ‘Ayé? Foi Best 
Seller, mas como? Então, a literatura não é lugar para 
feminismos. E fui andando. Chegou uma altura – e 
eu tenho que ser muito clara – em que tive um mo-
mento menos bom na minha vida. Agora não me 
recordo daquilo que estava a escrever, mas estava 
com as mãos no computador, e, de repente, sinto-
-me num outro patamar e a ver coisas que não são 
normais. Isto é, eu estava a enlouquecer, eu enlou-

Texto: Serôdio TowoD&F

“Novas religiões chegam para dividir 
e reinar”

Paulina Chiziane, escritora
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mesma percepção hoje, ou o título 
outorgado pela UP mostra que as 
coisas mudaram? 

PC: Sem dúvida, muita coisa mu-
dou. Foram necessárias grandes ca-
minhadas para isso acontecer. É o vi-
zinho que vê que a menina daquela 
casa já é mulher. Então, primeiro os 
vizinhos é que viram e os pais aqui 
não. É normal isso.

 
 “Nunca quis ser nada”

 
D&F: A Paulina Chiziane é mui-

to reconhecida em países como 
Portugal e Brasil. Aliás, temos até 
informação de que ler a sua obra, 
em alguns países, faz parte do pro-
cesso de avaliação de estudantes 
para o ingresso em certas universi-
dades. O que isso significa para si? 

PC: Surpresa, porque eu nem es-
tou em contacto com esses mundos, 
nem sei o que se passa por aí, então, 
quando estas coisas acontecem, eu 
fico surpreendida. Surpreendida, pri-
meiro, porque, dentro de casa, sou 
essa pessoa que as pessoas olham 
e dizem ‘mas quem ela é?’. Então, 
quando vejo isso fora digo ‘meu 
Deus, até onde meu atrevimento me 
fez chegar!’

 D&F: Não esperava chegar tão 
longe?

 PC: Vou ser franca, nunca fiz a es-
crita para chegar a algum lugar. Pri-
meiro, foi meu hobby. Depois disso, 
quando a inspiração vem, ponho-
-me a trabalhar. Nunca fiz plano nem 

programa à volta da escrita. As coisas aconteceram 
e, quando olho para mim, fico surpresa. Repare que 
começaram por me chamar romancista e eu recusei. 
Romancista é um título europeu que não tem a ver 
com nada do que eu faço. E depois, se eu aceitasse, 
viriam os guardiões do romance para dizer ‘se quer 
ser romancista, então, tem que ser assim e assim’.

 
 “Estava à espera que me chamassem criminosa”

 
D&F: Mas, afinal, como é que a sociedade deve 

caracterizar Paulina Chiziane? 
PC: Como Paulina, a cidadã deste país, e mais nada. 

Eu não quero título, nem nomes, porque os títulos e 
os nomes têm problemas. Eu dizia, primeiro diziam 
que sou romancista e eu dizia não sei nada disso, 
agora és feminista. Senhores, não tenho nada a ver 
com isso. Agora és espiritista. Senhores, eu sou uma 
pessoa livre. Afastem-se que eu estou a construir o 
meu mundo, estou a viver o meu prazer de fazer isso. 
Cada vez que um moçambicano, um negro, acima de 
tudo, pega num assunto, é porque está ligado a isso, 
e foi por isso que me apedrejaram. Mas tudo bem, 
entrei na prisão e produzi, com o Dionísio Bahule, “A 
voz do cárcere”. Eu estava à espera que me chamem 
criminosa. Se das outras vezes me chamaram nomes 
por eu trabalhar em determinados temas, porque é 
que agora temem?  A sociedade espera de mim os 
modelos que o mundo criou, então, quando aparece 
alguém fora das normas, fica complicado.

D&F: Percebe-se que não lida bem com 
preconceitos…

 PC: A minha luta é esta. Quando eu disse que 

queci. Fui internada uma vez, fui internada pela se-
gunda vez. Na terceira vez, os médicos disseram ‘não, 
ela não é demente, não é crónica, ela está num outro 
estágio’. Lá me deram a medicação, eu fui tomando, 
mas, a partir daí, eu fiquei furiosa com a vida, com a 
ciência. Porque eu fiz o tratamento médico, aquele 
que é recomendável, melhorei. Mas fiz o tratamento 
com a medicina tradicional e eu voltei a mim mes-
ma. Absolutamente, regressei.

 D&F: Como foi esse momento de retorno à 
normalidade?

 PC: Acredita, quando regresso da loucura sinto-
-me mais apta para enfrentar a vida. Publiquei um 
livro. Acabei entrevistando curandeiros e fez-se a 
primeira edição. Foi um apedrejamento total, mas 
tinham ficado perguntas por responder. Eu fui ter 
com uma das curandeiras-mestre que me trataram, 
entrevistei-a e foi um aprendizado incrível. Quando 
volto da loucura e publico esses livros, aí torno-me 
carne de caça mesmo.  Outros  me caçavam para me 
apedrejar, até houve missas contra mim em algumas 
igrejas.  Chegavam na missa e rezavam ‘Jesus, reza-
mos pela Paulina que foi apossada pelo diabo, está 
a escrever coisas diabólicas”. Eu disse a mim mesma: 
estou na minha, eu estou bem e vou trabalhar naqui-
lo que eu quiser.

 D&F: O que a levou a escrever “A voz do cár-
cere”, uma obra que, em nossa opinião, foi pouco 
divulgada em relação às outras?

 PC: Deixa-me dizer que eu sou uma mulher afor-
tunada. É raro alguém dizer isso, mas eu posso dizer. 
Entrevistei um curandeiro, curandeiros não têm voz. 
E andei a dizer umas coisas na televisão que criavam 

uma confusão nas pessoas. “Haa, porque ela é anti-
cristo, porque ela tem que ser banida”… Num belo 
dia, eu estava a caminhar na rua, e num semáforo, 
vejo alguém que levanta a mão, num carro, e chama 
‘Paulina’. ‘Eu sou esta pessoa’, diz, dando-me cartão 
de visita. Era o director  nacional do SERNAP. Dias de-
pois, eu ligo e vou ao gabinete desta pessoa. ‘Haa, 
Paulina, tu tens que vir porque as reclusas gostariam 
muito de estar com alguém como tu’. Fui e acho que 
foi o melhor momento da minha vida.

 
“Vozes do cárcere” nasce de uma pergunta

 
D&F: O que aconteceu lá?
 PC: Eu julgava que tinha vivido, e, de repente, 

aquele mundo se abre para mim. Eu não abri o cami-
nho para fazer ‘A voz do Cárcere’, acho que foi o des-
tino. Fui lá, visitei aquelas crianças, fiquei com von-
tade de abraçar, mas era tempo da Covid-19. Voltei 
para casa com um nó. Em comentários e conversas, 
eu recebi permissão para conversar com reclusas e 
reclusos, e produzir qualquer coisa que nem sabia o 
que seria. Eu sou da área social. Os advogados, juízes, 
têm divulgado muita coisa, mas faltava a humanida-
de. Eu só fui sentar com as reclusas e fazer uma per-
gunta. Aquele livro é produto de uma pergunta só: 
O que significa ser mãe na prisão? Não imaginas o 
terramoto. Chorávamos todos os dias, eu, as reclusas 
e o pessoal penitenciário. E no fim de cada secção, 
os guardas prisionais olhavam para mim e diziam: 
‘Paulina, nunca fizemos uma coisa destas’.

 D&F: Paulina também disse, a certa altura, 
que o país nunca lhe quis reconhecer. Mantém a 

A Escritora é “Honoris Causa” pela UP
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ia para música, criou-se confusão, diziam que um 
escritor deve ficar naquele lugar que a sociedade 
entende que deve ser o seu. Mas, se nós vamos dar 
uma volta, encontramos uma Maria Bethânia, ela é 
cantora e é uma grande escritora. Uma das pessoas 
que eu tanto admiro é Djavan. Ele é aquele escritor 
com livros publicados, mas não deixa de cantar. Mas 
Paulina, porque é mulher preta e está em Moçambi-
que, deve seguir os padrões que os outros querem. 
Rebentei e passei. Infelizmente, eu não canto, canta-
rolo, mas eu sou compositora, e de grande calibre. 

D&F: No simpósio da Frelimo, criticou a política 
Samoriana de matar a tribo para construir a nação. 
Acha que era possível, naquele contexto, construir a 
nação sem sacrificar um pouco a tribo?”

 
“Libertámos a terra, falta o homem”

 
PC: Não é simples resolver, mas também não é 

complicado, creia! Todos nós estamos a sair de um 
sistema colonial de lavagem cerebral, que durou cer-
ca de cinco séculos, entende? Então, a pessoa tem 
vontade de transformar, mas os modelos que tem 
são os modelos pré-conceituais que recebeu ao lon-
go da sua educação. Vamos ser francos, quem éra-
mos nós na altura, que preparação e que referências 
tínhamos? Samora Machel era um grande homem, 
para mim, no sentido de bravura, aquele que rom-
peu. Mas também exigir que fosse um super-ho-
mem para resolver tudo é um erro. Aqui estou a falar 
da questão de libertação, e o próprio Samora dizia: 
vamos libertar a terra. Falta libertar o homem. Quem 

é o homem novo que vamos criar? Talvez também 
houvesse confusão nessa altura. Não estou contra, 
estou a dizer que, naquela época histórica, se calhar 
era necessário, mas hoje temos que reflectir de uma 
outra forma. Não sei se compliquei a resposta.

 D&F: Ficou claro.
PC: Ou seja, faz parte de diferentes etapas. Por 

exemplo – não vou esconder isso - nós fizemos a de-
claração de independência com palavras coloniais. 
“Abaixo o tribalismo, abaixo os ritos de iniciação”.  
Nem sabíamos o que significa ritos de iniciação, mas 
naquele momento, era preciso dizer abaixo qual-
quer coisa. Mas nesse momento está provado que 
os ritos de iniciação são a escola africana, hoje está 
provado que a tribo faz parte do sistema da cons-
trução da família e da sociedade. Abaixo o lobolo. 
Abaixo o lobolo o quê? Hoje até pedem um camião 
de areia…risos. 

D&F: A conversa sobre cultura leva-nos a ou-
tra questão. Paulina tem-se batido pela valoriza-
ção da cultura e dos valores africanos. Sente que 
existe o mesmo esforço por parte das autorida-
des políticas e governamentais? 

PC: Essa é a grande questão. Quem são as autori-
dades políticas e governamentais, de onde vieram 
elas, onde foram formadas? Primeiro, prioriza-se 
hoje a nomeação de alguém porque tem mestrado, 
doutoramento. Onde aprendeu, com que curricula? 
Muitos fizeram a formação na África do Sul, depois 
disso uma bolsa em Portugal, nos EUA. E quando 
essa pessoa vem, traz o saber científico do outro e 
depois é nomeada governador, ministro. Como vai 

tratar a mim, cidadã que nunca saiu deste país, que 
defendo esta comunidade? Então, há este conflito 
que precisa de ser resolvido.

 D&F: Como podemos resolver esses conflitos?
PC: Conversando, como estamos fazendo ago-

ra. Fazendo ver que, por vezes, isso que se diz ser o 
melhor, nem sempre é o melhor. Tem de haver um 
momento de reencontro. 

D&F: Qual é a sua tese sobre as causas do terro-
rismo em Moçambique?

PC: É complexo. A origem desta crise está nas 
nossas origens. Eu sempre gritei. Quando num país 
começam a penetrar religiões com ideologias estra-
nhas, é preciso desconfiar. O que é que essa gente 
vem fazer? Eu já falei disso várias vezes. Aqui, no meu 
bairro, eu não sei quantas barracas chamadas igrejas 
existem. Estão a demolir a cultura de um povo para 
se impor em nome de um Deus qualquer. Esse Jesus 
que todos proclamam não disse um décimo daquilo 
que essas igrejas dizem. Então, a penetração religio-
sa em massa, no continente africano, é um sintoma 
de uma neocolonização. Os islâmicos também não 
dormem, na verdade, são alguns grupos ditos islâ-
micos, porque isto não tem nada a ver com a religião. 
Portanto, voltando a falar de cristianismo, chegam 
aqui em nome de Jesus e tiram-te tudo, é uma nova 
exploração. Olha, nós, como africanos, convivemos 
com o islamismo desde não sei há quantos séculos, 
uma convivência absolutamente saudável. Quando 
eu andava por Cabo Delgado, Nampula, Zambézia, 
quando chegava o tempo de “comer Eid”, eu estava 
lá, se eu não fosse, traziam. Quando chegava o tem-

po do Natal, são eles que me trazem. 
Portanto, essas duas religiões sempre 
conviveram bem. E, de repente, está a 
entrar um grupo que se diz islâmico 
e mata. As igrejas ou os grupos reli-
giosos, quando entram numa nação, 
dividem para reinar.

 D&F: Mas, às vezes, é difícil per-
ceber quando é que uma religião 
tem más intenções…

PC: Deixa-me ser mais concreta. 
Tudo que é religião de verdade tem 
dois componentes: corpo e alma. O 
corpo é tratado na escola e no hospi-
tal e a alma é tratada na igreja. Repare 
as religiões antigas aqui em Moçam-
bique: têm uma igreja, um hospital e 
uma escola. Veja a Católica, as Meto-
distas. Os islâmicos sempre tiveram 
a mesquita, a escola (madrassa) e 
um hospital. Eu sou produto da Igre-
ja Católica, que me deu a escola até 
ao ensino primário. Sou produto do 
Hospital Presbiteriano de Chaman-
culo. Então, hoje imagine que o Go-
verno determine que fechem todas 
as igrejas penduradas por aí. O que 
essas igrejas deixaram para a popula-
ção? Nada. Levaram o dízimo, fizeram 
as pessoas acreditarem que os seus 
avós e bisavós são bruxos. Não fize-
ram nem uma biblioteca básica, nem 
deram aulas de alfabetização. Nem 
foram capazes de dar um paraceta-
mol a quem sentia dores de cabeça. 
Que brincadeira é essa? É muito com-
plexo. Não sou da política, mas estou 
preocupada.

Voz do cárcere foi uma “terapia” para Chiziane
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DEPOIS DE “IRRITAR” PROFESSORES

Numa altura em que o Governo en-
frenta crise por conta da Tabela 
Salarial Única (TSU), que está a 
ser contestada por vários secto-

res da Função Pública, Filipe Nyusi decidiu 
oferecer luxuosas viaturas aos primeiros 
secretários do partido Frelimo. O gesto é 
visto em diferentes sectores como forma 
de agradecimento pela sua recondução ao 
cargo de presidente do partido e revela in-
sensibilidade para com as inquietações de 
milhares de funcionários públicos, espe-
cialmente professores, a quem o Chefe de 
Estado acusou de estarem a “complicar” o 
Governo.

Em finais de Setembro último, Filipe Nyusi 
foi reconduzido, com questionáveis “100%” de 
votos, ao posto de presidente da Frelimo. Para 
que tal acontecesse, foi importante o papel 
dos primeiros-secretários dos Comités Provin-
ciais, tidos como da sua inteira confiança, até 

porque todos renovaram os seus mandatos em 
eleições sem concorrência, graças à imposi-
ção das lideranças do partido ao nível central. 
Como se pode provar, Nyusi não se esqueceu 
disso e, na última semana, fez um gesto “luxuo-
so” de agradecimento.

Cada primeiro-secretário provincial rece-
beu uma viatura top de gama, cujos custos de 
cada ultrapassam 8. 000. 000 MT (Oito milhões 
de meticais). O gesto estendeu-se aos actuais 
membros do Secretariado do Comité Central 
e à secretária do Comité de Verificação, numa 
iniciativa que, segundo a própria Frelimo, visa 
“incrementar a acção política do partido na 
base”.

Entretanto, mais do que um simples acto de 
agradecimento, a oferta dos 17 carros é enten-
dida como o início do processo do “massagea-
mento do sistema”, tendo em vista o alcance 
do tão propalado terceiro mandato também 
na Presidência da República, um objectivo que 
o Chefe de Estado não assume publicamente, 
mas para o qual os seus defensores, nas redes 
sociais, conhecidos como “Mahindras digitais”, 
estão a trabalhar arduamente.

Recorde-se que foi por ter aconselhado Nyu-

si a não embarcar na “aventura” do terceiro 
mandato que Castigo Langa, ex-membro do 
Comité Central, foi excomungado dos órgãos 
de decisão da Frelimo, após uma reprimenda 
pública pela Comissão Política.

 
Acto inoportuno e revelador de 

insensibilidade
 
A exibição de luxo por parte do partido que 

está à frente do Governo teve lugar no sába-
do, 12 de Novembro, um dia depois de o Presi-
dente da República ter tratado com desprezo 
as reclamações dos professores em torno da 
TSU. Num tom jocoso, o mais alto magistrado 
da Nação orientou esta classe para que “não 
faça esforço de complicar o Governo”, em refe-
rência às ameaças de boicotar a monitoria do 
processo de realização dos exames, que inicia 
esta segunda-feira no ensino primário.

As palavras do Chefe de Estado, associadas 
aos presentes milionários que deu aos seus 
camaradas do partido, caíram mal no seio 
da classe docente e da sociedade, em geral, 
porque sugerem que Nyusi está a relegar as 
inquietações dos funcionários do Estado a 
um plano secundário. Apesar de, em teoria, o 
dinheiro usado para a aquisição das viaturas 
pertencer ao partido, e não ao Estado, há uma 
percepção generalizada de que o momento 
da oferta é completamente inoportuno e ape-
nas agrava a deterioração da imagem de um 
Governo que está em crise, da qual “só os pró-
prios membros não se dão conta”. Aliás, o ges-
to de Nyusi causou incómodo até no seio do 
partido do “batuque e maçaroca”, com os ca-
maradas a não entenderem como é que “tanta 
luxúria” ajudará o partido nas bases.

Vale lembrar que a classe docente não é a 
única insatisfeita com os problemas de enqua-
dramento na TSU, que parece privilegiar os 
chefes em detrimento dos técnicos, sobretu-
do os N1. Os médicos, juízes e até mesmo fun-
cionários do Ministério da Economia e Finan-
ças (Pelouro responsável pela elaboração da 
tabela) estão igualmente insatisfeitos. A nível 
das Forças de Defesa e Segurança, os salários 
ainda são pagos com base na tabela salarial 
antiga, justamente por terem sido detectados 
erros na TSU.

Neste contexto, o deselegante recado de 
Nyusi, aos professores, classificado como “in-
sulto”, é interpretado como extensivo aos res-
tantes grupos profissionais que também se 
sentem injustiçados.

Este é mais um “deslize” dos vários que o 
Presidente tem tido, sendo que muitos até são 
ignorados pela crítica porque, parafraseando 
Paulo Santana, “vivemos numa era em que 
os esclarecidos são obrigados a ficar calados 
para não ofenderem os ignorantes”.

Texto: Dossiers & FactosD&F

Filipe Nyusi dando banho de champanhe às máquinas

Nyusi “paga” reeleição com carros 
luxuosos
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Anúncio publicitário

Quando nos finais do último quartel do século XVIII, 
Diderot, Mme 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 li-
teratura, seja directa ou indirectamente, a redefinirem 
as suas convicções sobre o mundo que seguiam: O mun-
do da literatura.

 A literatura, como sabemos/deveríamos saber, des-
de o classicismo até ao modernismo, passando pelo 
parnasianismo, observou a persistência de muitos poe-
tas ou simplesmente escritores que, na ânsia de ver os 
seus pensamentos expurgados das suas mentes, pla-
neavam criar, com bases teóricas e práticas, uma rede 
de conhecimento que os defendesse e efectivamente 
tornasse as suas ideologias reconhecíveis e respeitadas 
quando falamos do panorama literário. Mas é claro que 
não escrevo estas laudas para falar de Fernando Pes-
soa, William Shakespeare, Camões.

Quando me refiro aos deuses da literatura e igno-
rantes do conhecimento, pretendo colocar em discus-
são e análise as novas formas de emergência da litera-
tura, não só "juvenil", mas todo o tipo de literatura feita 
na sociedade. Tem sido frequente deparar-me com no-
vos 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 escri-
tor, que somente assim se chama porque escreveu uma 
estrofe com ajuda de alguém. Não pretendo cá manchar 
nenhuma imagem. Mas pretendo, com isto, chamar 
a consciência a respeito da simplicidade e da leitura. 
Muitos nos falam nas Tvs do livro de Émile 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 fei-
to oralmente até que as pessoas morram intelectuais, 
doutores sem nunca ter terminado de ler um livro se-
quer. Ao invés de andarmos em campeonatos literários, 
na tentativa de mostrar quem declama mais ou melhor 
que o outro, sinto que há necessidade de conscienciali-
zação de cada peregrino do néctar da literatura a sentar 
no seu canto solitário e escuro a esgrimir um livro pelo 
menos, para que se defenda nalgum parágrafo quando 
se encontrar 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 oque 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 tra-
tava do livro de C. G. JUNG & R. WILHELM, livro publica-
do nos finais de 1929. Como o livro é famoso, novamen-
te 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 fi-
cou calado como quem estivesse sentado numa sanita. 
Na esperança de que conhecesse talvez algum trecho da 
literatura moçambicana, voltei a lhe falar do "Se Obama 
fosse africano", "Terra Sonâmbula", de Mia Couto, "Xi-
gubo", 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 des-
qualificação das nossas escritas. Escrever sem antece-
dentes, sem história, pode jogar-nos num beco escuro, 
aprisionados na nossa ignorância de que sabemos tudo, 
sem mesmo sabermos. Na literatura, não existem deu-
ses. Se quiseres 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, pronuncia-se como se detivesse a enciclopédia 
da literatura, mesmo sem nada saber.

Antes de formarmos organizações, associações, de-
vemos 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 sentarem na 
biblioteca e ler um parágrafo de Morris West, Bocage, 
Olavo Bilac entre outros. 

Na minha ignorância, sinto que se os poetas emer-
gentes 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 se pensar nesses textos declamados para não 
espantar pessoas. Mesmo sabendo que estas laudas po-
dem 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 por quê não preparar os tais decla-
madores antes mesmo de subirem aos palcos, para não 
envergonhar os membros do grupo? Não podemos pen-
sar que somos celebridades ao subir no palco. Devemos 

pensar que somos simples poetas, para, através dis-
so, 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 Bill 
Board, MTV, é certo que o estrelismo vai ofuscar a nossa 
escrita. Sejais simples na literatura. Não procurais 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 de uma "festa" literária e 
de verdade gostei de conhecer lá um escritor que, num 
minuto de psicanálise e de sapiência, fez saber aos de-
mais que "os poetas são antenas da sociedade", basean-
do-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 po-
sitivo. 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, xi-
gumbaza, 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 perfei-
ção 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 marionetas da fama e do celebrismo 
literário.

Poetas não são para ser temidos. Poetas não são 
homens de gravatas que escolhem com quem se rela-
cionar. Poetas não são falsos, mesmo que na falsidade 
escrevam pensamentos. Poetas são escravos de leitu-
ras. 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 reconheci-
mento da nossa falta de conhecimento.

Leitura é a melhor forma de construir frases lógicas 
e credíveis.

Os deuses da literatura e ignorantes do 
conhecimento

ACTIVISIONISMOACTIVISIONISMO

Sérgio dos Céus Nelson



SEGUNDA-FEIRA14 de Novembro de 20228 DOSSIERS & FACTOSOPINIÃO

Ser coerente com o povo exige um 
conjunto de mudanças comporta-
mentais no meio político e de gestão 
social. Assim, poder-se-á perceber o 
rumo que a nação está a levar, atra-
vés de uma visão nobre do futuro 
com mudanças privilegiadas.

Falar disso em países não liberais, 
como Moçambique, ou no contexto 
africano, ainda é falar de uma mi-
ragem. Olhar para o bem-estar do 
povo configura a importância de 
melhorar os erros que reprovam o 
Estado de direito e bem-estar social. 
Todavia, respeitar o "bem-estar co-
mum", representa a necessidade de 
construção contínua da verdadeira 
cidadania, que se alarga ao senti-
mento de bem-estar das classes mais 
baixas, sobretudo para o exercício 
de uma cidadania inteligente em to-
das vertentes sociais.

 "Quando o mal impera, o povo 
chora"

Entre as novas problemáticas em 
Moçambique, está a falta de condi-
ções para a gestão e funcionamen-
to normal do aparelho do Estado, a 
preguiça laboral, o desleixo na coe-
rente gestão do bem público, o que 
contribui para que impere uma nova 
narrativa sociológica que resulta na 
fragilidade permanente das relações 
sociais e na perda do espírito patrió-
tico, com a falta de uma política real 
de resolução dos principais proble-
mas do país e da juventude.

Um preponderante exemplo são 
as reivindicações laborais no âmbito 
da implementação da TSU (TABELA 
SALARIAL ÚNICA), que traz com 
sigo estresse a certas classes labo-
rais, devido à incapacidade de ges-

tão das contas públicas e desordem 
na administração financeira nacio-
nal, que tem em vista o favoritismo 
de certas classes, ou até a uma rede 
criminosa organizada com o fim de 
continuar enriquecendo através da 
desordem estatal. 

As desigualdades sociais repre-
sentam um problema na estabilida-
de sócio-política e cultural no mun-
do e trazem in loco os problemas 
que originam o relativismo ético 
e moral, e um modelo de actuação 
dos governos não liberais e anti-
democráticos, que agem de modo 
a adulterar as práticas comporta-
mentais e culturais dos povos ori-
ginários, com o intuito de formatar 
as mentes, o que tem contribuído 
para o desrespeito das práticas de 
sublevação identitária, causando 
descontentamentos generalizados, 
migração ou êxodos rurais para as 
principais cidades, já saturadas. De 
2010 a Novembro de 2022, Moçam-
bique tem sido exemplo negativo no 
que tange aos índices de pobreza a 
nível global, democracia, bem-estar, 
conservação de práticas culturais, 
tratamento de doenças infecciosas, 
entre outros males, estando entre os 
piores do mundo.

Hora vejamos:
1. Terceiro país mais pobre do 

mundo, segundo o Banco Mundial, 
com base na renda nacional bruta.

2. Ao nível da democracia, na po-
sição 167. E na região subsaariana, 
Moçambique ocupa o lugar 23º, se-
gundo The Economist Intelligence 
Unit.

3. O Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) coloca Moçambi-
que no 165° posto, estando assim 

como o 33 país mais pobre do mun-
do (UNU).

4. Segundo país no mundo com 
maior índice de prevalência de HIV/
SIDA, de acordo com a             UNUSIDA

 A garantia de efectivação dos di-
reitos e liberdades fundamentais do 
povo, visando a realização plena do 
plano de salvaguarda dos âmbitos e 
valores sociais, culturais e o apro-
fundamento da democracia partici-
pativa deveriam constituir a nature-
za de governação de uma nação rica, 
na dimensão das práticas ideológi-
cas sobre o sistema de governação 
que se pretende materializar.

É preciso reconhecer que existe 
falta de cidadania no sistema de go-
vernação implantado em Moçambi-
que, o que constitui um perigo moral  
e liberal (este relativismo contribui 
para a venda desenfreada dos recur-
sos aos chineses e a outros cidadãos 
de origem asiática e europeia, sem, 
no entanto, respeitar-se os direitos 
fundamentais da população que re-
side nas áreas visadas) para o perigo 
de manipulação e de imposição de 
vontades que descredibilizam o Es-
tado. Tudo vem da lógica da morali-
dade intelectual e moralidade socio-
cultural, enquanto moçambicanos.

Todavia, alguns valores sociocul-
turais, derivados da contempora-
neidade, não respeitam o critério 
moral da cidadania. Compreende-
-se que não se trata, assim, de um 
ideal distante do que nos foi habi-
tuado depois da independência de 
Moçambique, onde o valor do acto 
de educar, formar e cultivar os actos 
morais para o bem-estar e o renovar 
do sentimento patriótico foram se 
degradando. Continua

Moçambique: a influência dos contextos de 
cidadania e o sentimento de falsa governação

 Nobre Rassul
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Anúncio publicitário

Insatisfação do utente com os serviços da LAM: 
Afinal, quem socorre o passageiro?

Por: NkassanaWaka-Tembe–nkassana@gmail.com.org

Virou moda na nossa companhia de 
bandeira. Sem mais nem menos, os voos 
são cancelados e, simplesmente, ao utente 
só se diz  ‘voo x está remarcado para hora 
Y’. Os problemas de gestão da frota aérea 
são sobejamente conhecidos, mas que po-
díamos estar neste nível, ninguém ima-
ginava. A nossa companhia de bandeira 
continua teimosa e convencida de ser a 
melhor servidora do passageiro. 

Nesta companhia de bandeira nacio-
nal, está quase tudo mal, desde os atrasos 
sistemáticos, mudança de rotas não con-
sentidas, para não falar dos insuportáveis 
preços dos bilhetes de passagem. As refei-
ções, estas, também não se safam. Desde 
que a Covid-19 foi usada como pretex-
to, nunca mais se soube o que é voltar a 
comer ou ter refeições quentes naqueles 
aviões, se não aquela humilhação de san-
des e bolinhos zangados. Até parece haver 
um compromisso incontornável entre os 
fabricantes de bolos e pão com esta com-
panhia. Isto porque, quando chega aquela 
hora de acalmar o estômago, chegam só 
sandes de atum, fiambre e aquele bolinho. 
Quem te viu, quem te vê! Já tivemos bons 
e agradáveis momentos nesta companhia.

Onde está a refeição que era colocada 
ao dispor do utente e o que podemos fa-
zer para voltarmos a combinar o garfo e 
a faca no tratamento de filete de peixe, 
frango, batata, arroz e outro tipo de re-
feição que caracteriza o compromisso da 
empresa para com questões de boa nutri-
ção? O custo do bilhete cresceu e tende a 
crescer, porém, a qualidade dos serviços 
deixou de existir.

Um outro aspecto importante está rela-
cionado com questões de segurança. Não 
somos especialistas na matéria de contro-

lo dos padrões básicos de segurança aérea, 
porém, não deixa de ser estranho que, em 
momentos cruciais de pouso e decolagem, 
aquele exercício de prontidão combativa 
do SENSAP - Serviço Nacional de Salva-
ção Pública esteja a passar para a histó-
ria. Temos visto os meios de protecção 
estacionados ou parados no mesmo lugar. 
Será que veremos esta prontidão quando 
a emergência nos bater à porta? Estes car-
ros actualmente ficam bem escondidos.

As lamentações em relação à quali-
dade da companhia de bandeira são de 
contornos alarmantes. Os utentes destes 
serviços são sempre martirizados pelos 
procedimentos internos. Um atraso nos 
serviços de check-in pode custar acrés-
cimo de valor para o utente viajar, mas, 
quando o assunto somos nós, nenhuma 
protecção existe.

LAM atrasa os seus voos, utentes ficam 
tempos a fio, procuram por satisfação e, 
muitas das vezes, vemos até os próprios 
funcionários incapazes de oferecer qual-
quer tipo de orientação. Aquele voo de lá 
do Chiveve, principalmente o do período 
da noite, é capaz de pôr o passageiro a 
passear pela zona norte e só pela madru-
gada chega a Maputo.

Chegar à meia-noite a Maputo, viven-
do em zonas de expansão, como são os 
casos dos bairros de Malhampswene ou 
Matola-rio, praticamente implica dormir 
na rua. É aqui também onde devem ser 
levantados assuntos relativos à segurança 
do cliente da LAM. Assuntos de respon-
sabilidade social que a empresa devia ter 
no cuidado dos seus passageiros. Infeliz-
mente, isso não existe na linha de gestão.

Enfim, continuamos a manter um or-
gulho de ter a tal de bandeira nacional, 

mas num vazio enorme. Parece ter che-
gado o tempo para que mudanças sejam 
impostas. Não se pode continuar com este 
tipo de problemas a que assistimos todos 
os dias. Felizmente, as redes sociais são o 
verdadeiro vínculo para que se exponha 
estes problemas ao povo. A empresa tem 
sido um verdadeiro exemplo na elabora-
ção de desmentidos do que se escreve e di-
vulga nas redes sociais, mas isto não bas-
ta. É importante evitar qualquer tipo de 
problema para também evitar andar em 
desculpas através de notas de imprensa.

Há reformas que são de extrema urgên-
cia dentro da LAM e ainda bem que temos 
um novo ministro. Ser novo naquele am-
biente pode permitir construir uma men-
talidade diferente da que hoje ali se as-
siste. Precisa o ministro ganhar coragem 
para que o mal seja cortado pela raiz, nem 
que isso signifique entregar serviços des-
ta empresa a outras instâncias e entidades 
que mostram capacidade para gerir e sa-
tisfazer ao utente nesta área operacional. 
Se a solução para os vários problemas que 
a empresa enfrenta passa pela privatiza-
ção, que haja coragem para privatizá-la.

Sejamos corajosos e coloquemos esta 
abertura para outras companhias. Feliz-
mente, tivemos algum tipo de sinal proac-
tivo para este desiderato, mas tudo não 
passou de letra morta. Senhores gestores, 
lutem para que o vosso nome seja digno 
em todos aqueles que fazem uso dos ser-
viços por vós geridos. Não aceitem que 
,em cada voo programado, sejam vocês e 
outros membros da empresa motivos de 
gozo e tal. Como bem se diz, LAM em 
Inglês significa late and maybe, ou seja, 
atrasado e talvez, e isto não dignifica em 
nada o nosso país.

MAYITABASSA!MAYITABASSA!
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• 

Na sociedade onde vivo duvido do papel das igrejas

Serôdio Touo - serodiotouo@gmail.com

Está difícil, mas é uma triste realidade. 
Os acontecimentos dos últimos dias nos re-
metem a uma profunda reflexão, sobretudo 
quando visitamos os tipos de crimes e as for-
mas como os mesmos são praticados em qua-
se todo o país.

Trata-se, no meu entender, de crimes que 
podem deixar patente o suposto fracasso em 
relação ao papel das igrejas e outras organi-
zações sociais existentes em Moçambique. 
Aponto com tristeza o fracasso do papel das 
igrejas na sociedade, por concluir que a so-
ciedade moçambicana tornou-se hostil a uma 
boa convivência, onde somos tomados ou 
guiados pelo pecado e pelo mal, sem medo de 
fazer o que não se deve ao próximo.

Ora, isto acontece numa altura em que 
nascem cada dia mais igrejas e, em contra-
partida, também cresce a desordem social. 
As rádios, televisões e jornais já se fartaram 
de reportar casos hediondos que acontecem 
em quase todo canto do nosso país, onde, 
por exemplo, um pai vende o seu próprio fi-
lho para se aliviar da pobreza, onde uma mãe 
combina com o marido para assassinar o filho 
por falta de condições para o sustentar, onde, 
do nada, podemos matar e enterrar a nossa 
própria mãe, avó, pai, irmão, sem nenhum re-
morso pelo acto.

Vivemos numa sociedade onde violar uma 
criança, até à morte, passou a ser uma coisa 
comum e normalíssima; onde violar uma mu-
lher de dono, ou mesmo que não tenha mari-
do, é quase lógico, enfim, tanta coisa de mal 
que acontece.

Também estamos numa sociedade em que 
os crimes são cometidos de forma bastante 
organizada, o que revela um nível de peri-
gosidade bastante elevado, células e grupos 
bastante fortes que perpetuam sem piedade 
delitos difíceis de imaginar.

O mais grave para mim é saber, por exem-
plo, que dos diferentes grupos de criminosos 
temos também assassinos ilegais e legais. Os 
ilegais, para mim, são aqueles que se organi-
zam em gangs e compram armas de fogo aos 
seus comparsas, na maioria das vezes polícias 
e, de seguida, protagonizam assaltos a resi-
dências ou mesmo na via pública, semeando 
pânico e terror.

É verdade que o crime, sobretudo os fur-
tos, quer sejam simples ou qualificados, sem-
pre existiram. Digo isto porque pretendo 
aqui deixar claro que não nego que existam 
ladrões em residências, estabelecimentos co-
merciais ou onde quer que seja.

O meu maior problema é a forma como 
operam os grupos de criminosos, chegando 
mesmo a desafiar os donos das residências, o 
que significa que já não furtam, mas sim ar-
rancam, o que em matéria jurídica chamam 
de crime de roubo.

No passado, há cerca de 30 anos, o que sa-
bíamos que acontecia era o roubo de patos, 
galinhas, cabritos, louça, capulanas, rádios 
ou electrodomésticos, mas, com o desenvolvi-
mento da economia, tudo mudou e a ambição 
também cresceu de nível.

Talvez lembrar como é que roubavam. Dei-
xavam os donos da casa ausentarem-se e pro-
curavam formas de se introduzir no interior 
da casa para lograr os seus intentos.

Também podiam roubar de noite quando 
todo o mundo estivesse a dormir. Estes, para 
mim, eram ladrões “com respeito” pela socie-
dade e com medo do dono dos bens que fos-
sem ou que pretendessem roubar.

De 20 anos a esta parte, as coisas muda-
ram, porque o roubo começou a ser verdadei-
ramente violento. Os grupos foram se mul-
tiplicando e as técnicas também evoluíram. 
Evoluíram que já há jovens que se treinam 
para ser muito fortes nas suas acções ofensi-
vas. São pessoas que investem muito dinheiro 
para ter salas de cinema, donde assistem di-
ferentes tipos de filmes policiais e criminais 
para se tornarem capazes de fazer o mal.

São indivíduos que vão à ferragem para 
comprar pé-de-vaca, martelos, tesouras, fer-
ro e aço, macacos hidráulicos, tudo isto não 
para usar na construção de casas, mas sim em 
destruição ou assaltos a residências.

Para mim, talvez esta evolução na maneira 
de roubar não fosse problema grave, o que de-
mais me preocupa é o facto de serem indiví-
duos com duas, três, quatro ou mais missões, 
nomeadamente arrombar, roubar, violar, ma-
tar e outros crimes.

Ora, isto é chato! Imaginemos um grupo 
de cerca de onze pessoas todos jovens que se 
sentam e organizam e, nas suas reuniões, con-
cordam em perder horas do período nocturno 
para fazer mal, culminando com o assassina-
to de pessoas que não fizeram nenhum mal.

Sexta-feira passada, o bairro Picoco, na 
comunidade de Gueguegue, no Município 
de Boane, distrito do mesmo nome, acordou 
aterrorizado. O motivo é que um grupo de 
mais de oito pessoas, presumivelmente jo-
vens, na calada da noite, entrou em quinze 
residências, nas quais violou mulheres, agre-
diu pessoas com catanas e também disparou 

à queima-roupa contra quem tentasse sair à 
rua para ajudar no socorro da vizinhança, 
tendo resultado em feridos, entre ligeiros e 
graves.

De facto é difícil perceber a razão de tan-
ta violência. Também me custa perceber ou 
conceber que pessoas nascidas do ventre de 
uma mulher tenham atitudes macabras como 
estas e outras.

Por outro lado, custa perceber como se 
sentem quando acompanham os comentários 
do crime praticado no dia seguinte. Este é o 
lado dos criminosos ilegais.

Entretanto, também temos o lado dos “as-
sassinos legais”, que também de um tempo a 
esta parte estão a desenvolver nas suas acções. 
São pessoas que “estão credenciadas para ma-
tar” à moda de bandidos pelo próprio Estado.

No passado, foi ou era junto ao mangal da 
Costa de Sol, hoje o troço Marracuene - Cos-
ta do Sol, usando a Estrada Circular, virou o 
melhor espaço para os abates. É assustador 
apontar ao certo que quem faz isto é a Polícia, 
mas os indícios e dados mostram sempre que 
a gang que está envolvida na prática destes 
actos é justamente de agentes da Polícia.

Pelo que se tem dito, a maioria dos abati-
dos naquele troço são indivíduos com proble-
mas com a Polícia de Investigação Criminal.

Enfim, para mim, independentemente de 
tudo e de todas as circunstâncias, julgo que 
tirar a vida de outrem foi ou devia ser coisa 
pesada.

Ultimamente, infelizmente, virou cultura. 
As pessoas, durante dias, sentam-se à mesa, 
desenham e determinam a forma como devem 
terminar com a vida de uma outra pessoa.

Isto arrepia e fico sem saber, nem entender 
em que tipo de mundo estamos. Não percebo 
que saída podemos ter para acabar com tanto 
mal.

Perdemos dignidade como pessoas com 
amor de outrem. Transformámos a nossa 
sociedade em lugar onde impera o ódio, a 
ganância, estupidez, fofoca, calúnia, difama-
ção, destruição do carácter, violência sexual, 
adultério, roubo, assassinato, e tudo mais.

Uma sociedade que até os dirigentes das 
igrejas só pensam no enriquecimento das 
congregações, onde só rezam para a chegada 
de mais almas para contribuírem com dízi-
mos elevadíssimos, em nome da palavra do 
Senhor, mas, no meu entender, ensinamentos 
para uma boa convivência duvido que haja 
do lado das igrejas.

Até mais!

HISTÓRIAS DE VIDAHISTÓRIAS DE VIDA
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Temas em debate:

     Ética e Deontologia pro�ssional e  
Liberdade de Imprensa;

 Jornalismo em contexto de 
terrorismo; 

    Desa�os da Regulação 
da Comunicação Social em 

Moçambique;

 Desa�os da Migração Digital em 
Moçambique VS Sustentabilidade 

dos media;

Participantes: Gestores da mídia, 
Pro�ssionais da Comunicação Social, 
Entidades do Estado, Académicos, 
Parceiros Estratégicos da Comunicação 
e Organizações da Sociedade Civil com 
foco na comunicação social.

Fórum da
Comunicação Social

“Por uma comunicação social dinâmica 
no contexto das transformações sociais  
e tecnológicas”

Evento terá transmissão em streaming
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CONTRA A ONDA DE ASSASSINATOS NA BEIRA

A cidade da Beira, na província de 
Sofala, está a ser abalada por 
uma onda incomum de crimes 
hediondos, com destaque para 

assassinatos. Em regra, os mesmos não são 
esclarecidos pela polícia, que só quando 
pressionada pelas trabalhadoras de sexo, 
no último fim de semana, apresentou de-
tidos.

Uma onda de assassinatos tomou conta, nas últi-
mas semanas, da capital provincial de Sofala. Desde 
Outubro a esta parte, pelo menos 14 pessoas foram 
assassinadas por indivíduos desconhecidos que, em 
certos casos, usam métodos iguais aos usados pelos 
terroristas que actuam em Cabo Delgado, concreta-
mente a decapitação.

 Perante este cenário de verdadeiro terror, traba-
lhadoras de sexo decidiram sair à rua no último sába-
do, 12 de Novembro, para manifestar repúdio. A elas 
se juntaram outras centenas de pessoas ligadas a Or-
ganizações da Sociedade Civil. As mulheres têm sido 
alvos principais dos criminosos, que actuam na cala- da da noite, o que ameaça a actividade das prostitutas 

e, consequentemente, a sua sobrevivência.
 "Estamos a pedir socorro, estamos a morrer, já está 

demais para nós trabalhadoras de sexo. Polícia, ajuda-
-nos", gritaram as mulheres, que 
empunhavam vários dísticos 
com mensagens tais como: “sou 
trabalhadora de sexo, sim. Mas 
tenho direito à vida como ser 
humano”.

 Hermelinda Sueira, uma das 
trabalhadoras de sexo que par-
ticipou do acto, disse à nossa 
equipa de reportagem que os 
assassinos aliciam as mulhe-
res – previamente bem iden-
tificadas – com valores acima 
do normal, convencendo-as a 
prestarem os serviços sexuais 
em um outro lugar. 

 "Mas, quando chegam ao 
local, a história é outra. Espan-
cam, violam e assassinam. En-
tão, esta nossa marcha é em 
repúdio a este tipo de compor-
tamento dos homens", frisou.

 "Estamos à procura de so-
brevivência e estamos a tentar 
alimentar os nossos filhos, pois 
nós somos pai e mãe deles. 
Mas com estes assassinatos já 
ficamos com medo, estamos a 
pedir ajuda a quem de direito", 
lamentou Cheila Davide, outra 
das manifestantes.

 Catarina Artur, directora exe-
cutiva da Pressão Nacional dos 
Direitos Humanos, disse que a 
agremiação decidiu juntar-se à 
iniciativa das trabalhadoras de 
sexo como forma de demons-
trar solidariedade à classe.

"É triste isto que está a acon-
tecer aqui na cidade da Beira. 

Texto: Faruk AlbertoD&F

Também os homens marcaram presença

 Marcha foi bem concorrida

Prostitutas protestam e embaraçam 
a polícia
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numa das principais vias de acesso do Bairro. Os mal-
feitores degolaram a cabeça e abandonaram o corpo 
no local. A mãe espera que a polícia consiga encontrar 
os criminosos. 

 
Embaraçada, Polícia improvisa apresentação de 

detidos
 
Com o incómodo rótulo de inoperante, reforçado 

pela marcha das prostitutas, cuja dimensão surpreen-
deu as autoridades, a PRM apressou-se a convocar 
uma conferência de imprensa no princípio da noite 
de sábado para acalmar a sociedade. Na ocasião, fo-
ram apresentados 11 detidos que, segundo a polícia, 
estão associados aos assassinatos. 

 "Os detidos estão envolvidos em múltiplos casos 
de violação e assassinatos de mulheres nos bairros 
de Macurungo, Manga, Chingussura e Mascarenhas", 
disse Alfeu Sitoe, porta-voz do Serviço Nacional de In-
vestigação Criminal (SERNIC) em Sofala. 

Alfeu Sitoe especificou que, entre os detidos, qua-
tro são indiciados de terem envolvimento directo com 
os crimes de assassinato, sendo que um era mandante 
e os restantes três executores. 

" O grupo é o mesmo, o modus operandi é o mes-
mo. Apertam o pescoço das vítimas, introduzem rou-
pa interior da mesma na boca e assassinam”, detalhou, 
antes de acrescentar que o grupo de detidos inclui 
mulheres que foram encontradas a vender pertences 
das vítimas.

 Antes, o SERNIC havia avançado a possibilidade 
de os crimes que estão a ocorrer com tanta frequên-
cia na cidade da Beira, tendo prostitutas como alvos 
preferenciais,

serem “ajustes de contas”.
 
“Nós não sabemos muito bem com que se relacio-

na este ajuste de contas”, disse o respectivo director 
provincial do SERNIC, Jorge Massingue, que garante 
que a instituição continua a trabalhar para esclarecer 
os crimes em causa.

Catarina Atrur, Pressão Social dos Direitos Humanos

 Eis o grupo de detidos apresentado pelo SERNIC

Queremos paz, não é possível circular à vontade?  Só 
em duas semanas registámos 14 mortes, sendo 10 de 
trabalhadoras de sexo e 4 de pessoas singulares. Onde 
anda a nossa polícia?", questionou. 

  
Polícia acusada de ser inoperante

 
A população da cidade da Beira manifestou, há 

dias, a sua insatisfação com aquilo que considera ser 
“inoperância” da Polícia da República de Moçambique, 
que, segundo os residentes, tem pouca presença nos 
bairros. 

“Eu não sei o que se está a passar, porque eu mes-
ma, como secretária, já fui ao posto policial pedir refor-
ço para patrulhas nocturnas, mas nada mudou. Sem-
pre é a mesma história: falta de efectivo”, disse Joana 
Tembenuca, secretária do Bairro Chingussura.  

De resto, a mulher já se reuniu várias vezes com as 
autoridades policiais na tentativa de encontrar uma 
solução, mas debalde.

  Rosa Nhamanda, residente do Bairro Chingussura, 
viu um membro da sua família assassinado pelos mal-
feitores que actuam na segunda maior cidade do país. 
À nossa equipa de reportagem, confessa que vive com 
medo, até porque “não conhecemos o assassino”.

  “Eu queria pedir à nossa polícia que mudasse a sua 
maneira de trabalhar. A patrulha deve ser mesmo forte 
para acabar com esta criminalidade, porque já está a 
piorar a cada dia”, acrescentou, frisando que “a patru-
lha deve ser forte”.

 Para Maria Titos, também do bairro Chingussura, o 
que está a acontecer é triste e compromete várias ac-
tividades, dado que “a partir das 18 ou 19 horas não se 
anda” devido ao medo. Não é para menos, Maria Titos 
é vizinha de Rosa Manuel, cujo filho de 12 anos, uma 
das 14 vítimas contabilizadas nas últimas semanas, foi 
morto.

  “Eu estava aqui e meus filhos saíram para passear 
e regressaram tarde. Bateram a minha janela, exigindo 
jantar. Eu respondi “jantar a esta hora, onde estavam?”, 
conta Rosa Manuel, que ainda não tinha noção de que 

um dos seus filhos não tinha regressado à casa. A notí-
cia da tragédia chegou na manhã seguinte, quando me 
chamaram para ir identificar o corpo”.

 O corpo do pequeno António Luís foi encontrado 
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gi Talapa, no Centro Internacional de Conferên-
cias Joaquim Chissano, na cidade de Maputo, a 
7 de Outubro de 2021.

Moçambique é um membro de pleno direito 
junto às instituições internacionais, para o caso 
concreto do organismo das Nações Unidas que 
vela por assuntos laborais e sociais, a Organiza-
ção Internacional do Trabalho (OIT). E, acima de 
tudo, a segurança social é um dos direitos fun-
damentais do Homem, consagrado através da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos de 
1948, sendo a OIT a principal responsável pela 
sua concretização. A 89ª sessão da Conferência 
Internacional do Trabalho, realizada em Junho 
de 2001, reiterou este desiderato e reconheceu 
que se deve dar prioridade absoluta às políticas 
e iniciativas que promovam a extensão da pro-
tecção social para pessoas que não estão cober-
tas, uma vez que a protecção social não deve 
ser vista apenas como algo fundamental para o 
bem-estar dos trabalhadores no sector formal e 
suas famílias, mas também para os outros seg-
mentos da sociedade.

Validado Plano Estratégico do INSS

Estes eventos tinham como objectivo validar 
as propostas elaboradas ao longo do período de 
auscultação junto dos stakeholders que alimen-
taram o documento na fase inicial do processo, 
com vista a garantir maior participação de todo o 
público interessado na elaboração do Plano Estra-
tégico do Instituto Nacional de Segurança Social 
(INSS).

As cidades de Nampula (pela zona norte do 
país), Chimoio (Centro) e o posto administrati-
vo de Macaneta, no distrito 
de Marracuene, pela zona Sul, 
foram palcos dos referidos se-
minários de um dia, que con-
taram com a participação dos 
parceiros sociais, representan-
tes das instituições do Estado, 
contribuintes, beneficiários e 
pensionistas envolvidos na fase 
de consulta pública, em que se 
destacam os representantes da 
Organização dos Trabalhadores 
de Moçambique - Central Sindi-
cal (OTM - CS), da Confederação 
dos Sindicatos Independentes 
e Livres de Moçambique (CON-
SILMO) e dos Conselhos Em-
presariais Provinciais (CEP).

O documento em referên-
cia, ou seja, o Plano Estratégico 
do Instituto Nacional de Segu-
rança Social 2023-2027, consti-
tui um instrumento de gestão 
que irá orientar a actuação da 
instituição, no âmbito da sua 
missão consagrada no artigo 
1 do Decreto nº 17/88, de 27 
de Dezembro, que cria o INSS, 
como a gestora do regime de 
segurança social no país.

Trata-se do segundo Plano 
Estratégico do INSS, que resul-
ta de um trabalho exaustivo 
desenvolvido por uma equipa 
de funcionários, mandatada 
pela Direcção-Geral da insti-
tuição, com vista a definir os 
objectivos estratégicos no pe-
ríodo em alusão, em que foi 
usado como ponto de partida 

o Plano Estratégico 2014-2018, ajustado a 2022 
(PEINSS 2014-2022), que permitiu estabelecer 
bases para a projecção do próximo quinquénio. 
Durante o processo de preparação e elaboração, 
foram realizadas, ao nível nacional, consultas 
públicas aos utentes do sistema, aos parceiros 
sociais e outras entidades afins, bem como apli-
cados questionários aos funcionários do INSS. 
O PEINSS 2023-2027, que tem como lema “Por 
uma Segurança Social mais Inclusiva”, inspirado 
na visão do INSS definida para o período, defi-
niu, para a sua operacionalização, quatro pilares 
estratégicos, nomeadamente a Expansão do Sis-
tema; a Sustentabilidade do Sistema; a Comuni-
cação e Imagem, bem como o Desenvolvimento 
Institucional. O referido instrumento estratégico 
contém ainda 12 objectivos estratégicos, cuja 
materialização é feita através de 58 acções estra-
tégicas de impacto relevante para o sistema de 
segurança social obrigatória do país.

De recordar que a auscultação do Plano Es-
tratégico do INSS foi lançada pela ministra do 
Trabalho e Segurança Social, Margarida Adamu-

Encontros como este tiveram lugar nas três regiões do país

EM SEMINÁRIOS REGIONAIS

Tiveram lugar na última quarta-feira, 
09 de Novembro, em todas as três 
regiões do país, nomeadamente 
Norte, Centro e Sul, seminários de 

validação do Plano Estratégico do Instituto 
Nacional de Segurança Social para o perío-
do 2023-2027 (PEINSS 2023-2027), que es-
tava em auscultação desde Outubro do ano 
transacto.

Texto: CortesiaD&F
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POR CAUSA DA TSU

Texto: Anastácio Chirrute, em 
Inhambane

D&F

 MEF garante que inquietações serão analisadas

Várias escolas ficam sem aulas em 
Inhambane
Há dias, professores de diferentes 

subsistemas de ensino na pro-
víncia de Inhambane paralisa-
ram as aulas, em protesto contra 

os últimos “reajustes salariais” feitos pelo 
Governo no âmbito da implementação 
da Tabela Salarial Única (TSU). As escolas 
mais afectadas foram as do ensino secun-
dário.

“Não vamos voltar ao trabalho enquanto o Governo 
não regularizar a nossa situação”. Esta era uma das 
mensagens dos “homens da bata branca, quadro e giz”, 
após receberem salários que, no seu entender, ainda 
estão longe daquilo que são as suas necessidades.

Os distritos cujas aulas estiveram paralisadas, 
por cerca de uma semana, são Maxixe (Escolas 

Secundárias 1º de Maio de Chicuque, Tomás Nduda 
e Nelson Mandela), Massinga (Escola Secundária de 
Uguana) e Zavala.

 A expectativa dos grevistas era que tivesse caído 
nas suas contas um salário mais próximo aos que 
constavam nas várias tabelas postas a circular pelas 
redes sociais, algumas das quais falsas. Esses salários 
(que constam das tabelas em referência) seriam, na 
opinião dos professores, mais justos, na medida em 
que valorizam o nível académico.

Por outro lado, os professores entendem que a 
nova tabela salarial contraria aquilo que foi acordado 
nos encontros que o Governo manteve com os vários 
sindicatos.

Professores intimidados
O semanário Dossier Económico sabe que os 

alunos das escolas secundárias de 1º de Maio de 
Chicuque, Nelson Mandela e Tomás Nduda, na 
cidade da Maxixe, ficaram mais de uma semana sem 
aulas, na sequência da greve dos professores, uma 
situação que compromete o seu processo de ensino 

e aprendizagem, numa altura em que os exames finais estão 
ao “virar da esquina”.

Dossier Económico apurou também que a 
administradora do distrito da Maxixe efectuou uma visita 
relâmpago às escolas e manteve encontros com os directores 
e professores, com o objectivo de intimidá-los de modo a 
não avançarem com a greve, mas todo o esforço redundou 
no fracasso.

 
 Professores ameaçam boicotar exames finais de 2022

Numa carta enviada à nossa equipa de reportagem, 
pelos professores do distrito de Massinga, estes ameaçavam 
paralisar as actividades lectivas, o que incluía o congelamento 
do aproveitamento pedagógico do III Trimestre e Anual, 
bem como abstenção no controlo e correcção dos exames 
finais de 2022.

"A Organização Nacional dos Professores (ONP) ficou 
surpreendida pelos novos enquadramentos à luz do Decreto 
n° 50/2022, de 14 de Outubro, quando constatou que tudo 
o que foi socializado, junto com os Sindicatos e Associações 

Profissionais, foi completamente alterado. 
Por exemplo, o Técnico Superior de N1 
previsto para o limite mínimo do Nível 16, 
actualmente encontra-se enquadrado no 
limite mínimo de Nível 12, situação que 
deixa esta classe de profissionais agastada, 
colocando em causa os objectivos da 
criação da Tabela Salarial Única (TSU)" 
sublinha a citação da carta.

"Ademais, notou-se a existência 
de carreiras enquadradas em apenas 
1 nível (carreiras de Apoio e Técnico 
Profissional). Os funcionários 
enquadrados nos níveis 1 e 6 classe A, 
não poderão beneficiar de Promoção e 
nem de Progressão, violando assim os 
artigos 74 e 75 do Decreto n.º 28/2022 de 
17 de Junho, que aprova o Regulamento 
do Estatuto Geral dos Funcionários e 
Agentes do Estado", acrescentam.

O outro exemplo do que, no 
entendimento dos grevistas, altera 
o espírito da criação da TSU, são os 
suplementos atribuídos aos titulares de 
cargos de Direcção e Chefia, facto que, na 
sua opinião, mostra que se valoriza mais 
os cargos, em detrimento das Carreiras 
Profissionais.

Contactada pela nossa equipa de 
reportagem, Isabel Munguambe, 
secretária provincial da Organização 
Nacional dos Professores em Inhambane, 
confirmou a insatisfação dos docentes, 
mas afirmou não saber da greve.

"Os professores, a nível nacional, 
foram lesados e a nível do secretariado 
nacional executivo da ONP está-se a 
negociar com o Governo para ver qual 
pode ser a possível solução. Agora, 
quanto a greve anunciada, a ONP não 
tem conhecimento".
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PARA PROTECÇÃO DO IDOSO EM INHAMBANE

A Ordem dos Advogados de Mo-
çambique (OAM) e a Comissão 
dos Direitos Humanos (CDH) es-
tão preocupadas com o recru-

descimento da onda de criminalidade que 
tem nos idosos os principais alvos. É neste 
contexto que as duas organizações não-
-governamentais organizaram uma mesa 
redonda, na última quinta-feira, 09 de 
Novembro, na cidade de Inhambane, para 
promover reflexão e busca de soluções 
para o problema, olhando sobretudo para 
o papel da justiça.

Os casos de abandono e assassinato de idosos em 
Inhambane preocupam. Os autores desses crimes bár-
baros são, na sua maioria, pessoas da mesma família, 
que partilham o mesmo tecto com as vítimas. A feiti-
çaria tem sido um dos principais pretextos usados para 
acabar com a vida dos mais velhos.

 A Associação dos Médicos Tradicionais de Moçam-
bique (AMETRAMO) é tida como protagonista nisto 
tudo, pois, alguns jovens matam os seus pais e avôs 
por orientação de curandeiros, que apontam a execu-
ção como forma de resolução de problemas.

Alguns casos mais recentes aconteceram nos distri-
tos de Maxixe, Zavala e Inhassoro, onde pelo menos 
cinco idosos foram enterrados vivos pelos seus pró-
prios filhos e netos, acusados de serem feiticeiros e 
responsáveis pelo fracasso dos seus descendentes.

Com vista a reverter este cenário, o Conselho Pro-

vincial da Ordem dos Advogados de Moçambique, em 
Inhambane, em parceria com a CDH, organizaram uma 
mesa redonda envolvendo outras instituições de Justi-
ça para, em conjunto, reflectirem e buscarem soluções.

O Presidente do Conselho Provincial da Ordem dos 
Advogados, David Foloco Júnior, classifica a situação 
de preocupante e, como solução, sugere que o Minis-
tério Público seja mais interactivo e investigativo no 
seu processo de instrução judiciária, de modo a es-
clarecer estes casos que já estão a ganhar contornos 
alarmantes.

"Se de facto a AMETRAMO estiver a prestar essas 

informações não fiéis, alguém deve ser responsabili-
zado como autor moral. Há mecanismos que devem 
ser desencadeados por forma a se colmatar este tipo 
de práticas", disse.

 
 CDH defende diálogo nas famílias

Por sua vez, Estefânia Rangel, representante da CDH, 
olha para o diálogo como a melhor solução para com-
bater todos os conflitos que acontecem dentro das fa-
mílias, mas também diz ser necessário que haja maior 
intervenção do Ministério da Saúde, através do acom-
panhamento psicológico das pessoas envolvidas.

"Estamos a olhar apenas para os adolescentes e 
jovens como os promotores destes problemas, e nos 
esquecemos que há também idosos que se compor-
tam mal. Mas isso não significa que tem que haver vio-
lência, pelo que se deve reforçar, primeiro, a nível da 
família, o diálogo. É preciso que haja amor no seio das 
famílias e que haja maior intervenção do Ministério da 
Saúde, que é para poder fazer algum acompanhamen-
to psicológico, porque, diante de tantas dificuldades 
que as pessoas vão enfrentando, acumulam insatisfa-
ções e isso acaba gerando conflitos", anotou.

 
APOSEMO pede mais palestras

Já a Associação dos Aposentados de Moçambique 
(APOSEMO) defende que, acima de tudo, é necessário 
que se intensifiquem campanhas de educação cívica 
nas escolas e outras instituições públicas e privadas, 
fazendo a divulgação da Lei de Protecção da Pessoa 
Idosa.

"Essa intensificação deve ser feita nas escolas. Se 
houver programas alusivos à pessoa idosa, que sejam 
inseridos no ensino, para as crianças aprenderem des-
de cedo sobre como é que podem agir perante a pes-
soa idosa, seria ideal”, sugeriu.

A campanha de educação cívica deve abranger 
também as instituições bancárias, porque é onde, se-
gundo a fonte, tem-se verificado constantes violações 
dos direitos da pessoa da terceira idade, quando as 
mesmas são obrigadas a permanecer longas horas em 
pé na fila, à espera do atendimento.

Texto: Anastácio Chirrute, 
em InhambaneD&F

Estefânia Rangel, CDH

David Foloco Junior, OAM

OAM quer Ministério Público mais 
actuante
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SELAGEM DE BEBIDAS ALCOÓLICAS

O processo de selagem de bebidas 
alcoólicas entrou na sua terceira 
fase a 1 de Novembro. Os planos 
da Autoridade Tributária de Mo-

çambique (AT), nessa etapa, passavam por 
impedir a introdução, no mercado, de be-
bidas que não ostentam o selo de imposto. 
No entanto, tal não está a acontecer, sobre-
tudo porque a Cervejas de Moçambique 
(CDM) – maior cervejeira nacional – conti-
nua  a mostrar resistência.

Tudo indicava que “desta vez seria de 
vez”, mas a verdade é que a AT não está a 
bloquear a saída de cervejas sem selo dos 
armazéns das cervejeiras. Na semana fina-
da, a instituição chegou a dar sinais de que 
não estava mais disposta a “amolecer”, ao 
impedir que 300 mil caixas de cerveja da 
empresa CDM, que se encontravam arma-
zenadas na cidade da Beira, província de 

Sofala, chegassem ao mercado.
Em reacção a esse cenário, a directora fa-

bril da CDM na Beira ensaiou um discurso 
apelativo, aproveitando-se da aproxima-
ção das festas, no âmbito do natal e do fim 
do ano.

“Iniciámos este mês com o processo de 
selagem dos nossos produtos, entretanto, 
temos muito produto não selado no arma-
zém e pedimos a AT para rever a obrigação 
e permitir a saída deste produto. Porque, 
mantendo-o no armazém, pode causar 
grandes prejuízos para a empresa, assim 
como comprometer o abastecimento do 
mercado nesta quadra festiva”, pediu Euni-
ce de Sousa.

 O discurso de Eunice de Sousa não dei-
xou de causar algum incómodo no seio da 
AT, levando o director regional Centro da 
AT, Âmido Abdala, a lamentar que várias 
empresas tenham adquirido os selos, “ex-
cepto a CDM, que dizia que ainda não esta-
va preparada tecnicamente”.

 Tom cada vez menos duro
 
O tom adoptado por Âmido Abdala, na 

Beira, pouco tem a ver com o que foi adop-
tado pelo coordenador-geral da Unidade 
de Implementação de Selagem de Bebidas 
Alcoólicas e Tabaco Manufacturado da AT 
esta semana, sendo o segundo notada-
mente mais brando.

Falando no âmbito de uma visita de ins-
pecção à fábrica da Heineken, no distrito 
de Marracuene, província de Maputo, Mi-
guel Nhane afirmou que “A Autoridade 
Tributária vai dar o tempo de 180 dias, o 
que estamos a dizer é que até 2 de Maio 
de 2023, todo o produto que estiver no 
mercado nacional tem que estar selado”.

 Ao contrário de Abdala, que dissera, na 
Beira, que a bebida que ainda estivesse 
nos depósitos não mais devia sair depois 
do dia 1 de Novembro, Nhane traz um dis-
curso mais tolerante e consentâneo com 
o que, de facto, está a acontecer. Ou seja, 

a CDM continua a colocar no 
mercado cerveja não selada, 
incluindo a 2M Flow de 550ml, 
lançada recentemente.

 Fontes ligadas à empresa 
disseram ao Dossier Económico 
que o plano consiste em escoar 
toda a cerveja já produzida até 
Maio de 2023, quando terminar 
o prazo de 180 dias que a AT deu 
para que as bebidas não seladas 
que já se encontrem no merca-
do continuem a circular.

 
Ao ritmo dos “patrões”

 
A conversa em torno da se-

lagem de bebidas é já antiga. 
Como a própria AT faz questão 
de lembrar, trata-se de uma me-
dida que devia ter entrado em 
vigor em Novembro de 2017, 
mas foi sendo adiada por solici-
tação do sector industrial, com 
destaque para CDM, sempre 
com a mesma alegação: falta de 
condições.

Na verdade, a indústria cerve-
jeira sempre considerou a me-
dida do Governo “nefasta” ao 
negócio, por ser “onerosa”. Essa 
ideia foi transmitida ao Dossier 
Económico em Outubro de 2021, 
por uma fonte da CDM, que afir-
mava que todos sairão a perder, 
a começar pelo consumidor, que 
teria de arcar com os custos. 

Texto: Dossier EconómicoD&F

Cervejas continuam a sair dos armazéns sem selo

CDM continua a ditar o ritmo
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Distrito da Matola projecta mais um 
tribunal
Matola é o distrito que mais cres-

ce na província de Maputo sob 
o ponto de vista económico, so-
cial e populacional. Fruto disso, 

tem-se multiplicado o número de pessoas 
que procuram pelos serviços de Justiça 
para solucionar litígios de vária ordem. 
Para responder à demanda, será erguido 
mais um tribunal, pelo que o distrito pas-
sará a ter dois.

Para colmatar a crescente procura pelos 
serviços de Justiça, o governo local preten-
de reforçar o distrito com mais um tribunal 
nos próximos tempos. Sem avançar datas, 
a administradora da Matola, Cristina Xavier, 
disse que a nova casa da Justiça enquadra-
-se no objectivo do Governo de colocar um 
tribunal em cada distrito no país. 

A responsável falava há dias,  à margem 
de uma marcha organizada pelo partido 
Frelimo, como forma de saudar a reeleição 
de Filipe Nyusi ao cargo de presidente da-
quela agremiação política para mais um 
mandato de cinco anos.

 Quem também se juntou à caravana foi 
o edil da Matola, Calisto Cossa, que come-
çou por dizer que, "apesar das adversidades 

Cristina Xavier - Administradora da Matola

Frelimo na Matola enaltece a reeleição do presidente do partido

que o país vem atravessando, desde o terro-
rismo, Covid-19 e o Corte Orçamental, a vida 

dos moçambicanos nunca esteve parada".    
 Para Cossa, a vida no país tem-se man-

tido estável em meio às ad-
versidades, graças ao presi-
dente do partido Frelimo, que 
também é chefe máximo do Es-
tado moçambicano. 

"O nosso presidente tem pro-
curado soluções para que a vida 
não fique parada", disse.

“Só não vê quem não quer. Mas 
temos, como matolenses, a ne-
cessidade de mostrar o nosso ca-
rinho ao presidente". Cossa sus-
tenta a ideia de "unidade" entre 
o povo, com vista a transformar 
os desafios em oportunidades.

 Por sua vez, Carlos Jaime, por 
sinal o primeiro-secretário do 
partido Frelimo na Matola, sa-
lienta que há, sim, desafios em 
algumas áreas nesta parcela do 
país. Entretanto, sublinha haver 
também desenvolvimento, com 
destaque para novos mercados, 
arruamento de algumas vias, en-
tre outras acções. Para a fonte, 
nos próximos pleitos eleitorais 
a vitória da Frelimo é certa, pelo 
menos na Matola,

 ACESSO À JUSTIÇA

Texto: Quelto JaneiroD&F
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Anúncio publicitário

HÁ DOIS MESES SEM SALÁRIOS

Os trabalhadores da Tmcel estão 
indignados com a direcção da 
empresa, a qual apontam vá-
rias irregularidades, incluindo 

esbanjamento de dinheiro em viagens, 
numa altura em que a telefonia enfrenta 
dificuldades até para pagar salários. Os 
funcionários criticam o Instituto de Ges-
tão das Empresas Participadas pelo Esta-
do (IGEPE) por ignorar suas inquietações.

Na carta-denúncia dirigida à Presidente 
do Conselho de Administração do IGEPE, 
Ana Coanai, os trabalhadores começam 
por condenar o IGEPE por “não ter tido 
em consideração” as inquietações vertidas 
numa outra carta, de 06 de Outubro, re-
digida pelo Sindicato Nacional das Teleco-
municações de Moçambique.

Seguidamente, contam que, já depois 
desta missiva, foram registados na empre- sa actos que, na opinião dos funcionários, consubstanciam esbanjamento de dinhei-

ro. "Temos registo de viagens de luxo ao 
estrangeiro (Dubai) para uma delegação 
superior a quinze (15) pessoas, com ajudas 
de custo de USD 3.750 por pessoa, numa 
altura em que os colaboradores conti-
nuam com dois meses de salários atrasa-
dos", lê-se na carta.

O administrador, Binda Jocker, e o direc-
tor executivo técnico, John Nduco, inte-
graram a delegação, de acordo com o de-
poimento dos trabalhadores, sendo que, 
depois de regressarem a Maputo, embar-
caram em mais uma “passeata” em Cape 
Town, África do Sul, tendo sido parte de 
uma “outra delegação com número signi-
ficativo de integrantes”.

"Senhora presidente do Conselho de 
Administração, nunca foi intenção dos 
colaboradores interferir na gestão da em-
presa, mas a forma fria como temos sido 
tratados pelos membros do Conselho de 
Administração esgota qualquer relação, 
por nos ter relegado para a última posição 
na lista das prioridades"

A carta também acusa John Nduco, que 
supostamente é de nacionalidade zimba-
bweana, de estar a trabalhar ilegalmente 
em Moçambique e de ter montado uma 
empresa para prestar serviços à Tmcel. 
“Seu vínculo contratual com a Tmcel não 
teve anuência do Ministério de Trabalho, 
Emprego e Segurança Social, benefician-
do-se de todo o tipo de mordomia à custa 
da empresa", relatam.

Texto: Dossiers & FactosD&F

funcionários da TMCEL de costas voltadas para a empresa

Funcionários da Tmcel denunciam 
esbanjamento de recursos
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Texto: Amad CandaD&F

história.
 

Neymar: O pai ta on

A par dos seus companheiros do ataque no 
PSG – Messi e Mbappé – Neymar está num estado 
de forma invejável, o que é atestado pelos seus 
impressionantes registos estatísticos. Tem tudo 
para fazer o melhor mundial da sua vida e ajudar 
a canarinha a chegar ao tão almejado hexa.

De falta de ajuda não se pode queixar, até por-
que orbitam em torno dele verdadeiros astros, 
tais são os casos de Rodrygo, Bruno Guimarães, 
Lucas Paquetá e Alisson, só para citar alguns 
exemplos.

Tal como o rival sul-americano, a equipa de 
Tite vem assinando exibições brutais e está no 
restrito lote dos principais favoritos à glória. Pode 
ser desta, ninguém duvida.

A última chance de Ronaldo, Messi e 
Neymar

O mundial de futebol é das mais cativantes pro-
vas do calendário desportivo planetário, não fosse a 
maior competição envolvendo selecções. A circuns-
tância de decorrer de quatro em quatro anos per-
mite que a saudade que gera no seio dos adeptos 
reforce o seu estatuto especial.

Se a ansiedade de quem há-de assistir aos jogos 
sentado nas bancadas do estádio ou no sofá de casa 
é enorme, a de quem vai dar o espectáculo é de pro-
porções incalculáveis, sobretudo porque se mistura 
com a pressão de honrar a sua nação e dar alegria ao 
povo. Como é óbvio, a pressão é maior nas selecções 
tidas como favoritas, sobretudo aquelas que são re-
cheadas de estrelas. Três das estrelas que tentarão 
brilhar como nunca no Qatar carregam o peso de sa-
ber que terão em terras catarinas a derradeira chan-
ce de atingir esse sonho. São eles Cristiano Ronaldo, 
Lionel Messi e Neymar Júnior.

 
CR7: Em busca de superação

O astro português chega ao mundial naquela 

que é, eventualmente, a sua pior fase desde que 
se transferiu do Sporting para o Manchester Uni-
ted, clube no qual cumpre a sua segunda passa-
gem. Seus números são mais modestos do que 
nunca e prenunciam o início do fim de um verda-
deiro ícone que tem na sua prateleira cinco bolas 
de ouro.

 No entanto, não é segredo para ninguém 
que, em momentos de grandes dificuldades, e 
sobretudo de contestação, Ronaldo transcende. 
Ademais, capitaneia a geração mais talentosa da 
história de Portugal, que inclui nomes sonantes 
tais como Bernardo Silva, João Cancelo e Nuno 
Mendes. O único handicap da turma das quinas 
é mesmo o seleccionador Fernando Santos, que 
nem com quantidades industriais de ovos conse-
gue fazer omelete. Mas o engenheiro provou, em 
2016, que não precisa de jogar bem para ganhar.

 
Messi: o capitão por quem todos lutam

Argentina conquistou a Copa América em 
2021, derrotando o Brasil em pleno Maracanã. No 
final do jogo, todos os jogadores da albiceleste 
desataram a correr em direcção a Lionel Messi, 
que, debruçado sobre o relvado, chorava de emo-
ção. Aquela imagem mostrou que os pupilos de 
Scaloni trabalham também para a felicidade do 
seu capitão, que carregava, até então, as respon-
sabilidades pelos fracassos anteriores.

Esse espírito está mais vivo do que nunca e 
conspirou para que fosse criado no balneário da 
selecção um clima de harmonia que há muito não 
se via, e que se reflecte no entrosamento dentro 
das quatro linhas. Argentina não é só Messi. É Di 
Maria, Lautaro Martínez, Rodrigo de Paul ou mes-
mo Emiliano Martínez. É das melhores selecções 
da actualidade e não surpreenderá a ninguém 
se levar para casa a terceira taça mundial da sua 

Os três já ganharam tudo. Só lhes falta o Mundial

MUNDIAL 2022

Arranca, dentro de seis dias, no 
Qatar, o Mundial 2022. As 32 se-
lecções que tomarão parte do 
evento já trabalham de forma 

pormenorizada nos planos táctico e estra-
tégico com vista a alcançarem os seus ob-
jectivos. É, ainda assim, sabido que poucas 
são as colectividades que têm reais chan-
ces de conquistar o título. Entre elas, Por-
tugal, Argentina e Brasil, cujos jogadores 
mais badalados têm a última chance de se 
sagrarem campeões mundiais.

Eis os grupos do Mundial 2022
 
Grupo A: Catar, Equador, Senegal e Holanda

Grupo B: Inglaterra, Irão, EUA e País de Gales

Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México e 
Polónia

Grupo D: França, Austrália, Dinamarca e Tunísia

Grupo E: Espanha, Costa Rica, Alemanha e 
Japão

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia

Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões

Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do 
Sul
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A TERRA E OS HOMENS Fotos de Albino Mahumana

instantâneos em Mabalane !

ALVOS
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mas agora eles me têm apoiado
 

 O meio ambiente agradece
 
 D&F: Quais são os temas que abordas?
A.A: Procuro abordar quase tudo o que 

vivo, o que me rodeia, o que sinto, o que pen-
so ou o que tem acontecido no dia-a-dia.

 D&F: Qual é a tua fonte de inspiração?
A.A: Na verdade, tenho como fonte de ins-

piração o meu pai. Ele sempre foi criativo.
 D&F: Porque optou por fazer trabalhos 

em garrafas?
A.A: Optei pelas garrafas porque vi que 

nelas poderia sair algo útil, fora do álcool. 
Normalmente, as pessoas consomem álcool 
e jogam as garrafas fora. Isso é um atenta-
do para as crianças e não só. Descobri que, 
quando pintada, a garrafa ganha um valor 
acrescentado, podendo estar numa pratelei-
ra a embelezar uma sala, por exemplo.

 D&F: Consegues vender o teu trabalho?
A.A: Sim, consigo vender o meu traba-

lho. Claro que com algum esforço, sendo 
um formato de pintura não muito habitual 
para muita gente, mas gradualmente vou 
conquistando a clientela, os resultados são 
animadores.

 D&F: Quais são os teus potenciais 
clientes?

A.A: Os meus potenciais clientes são pes-
soas que amam ou admiram a arte, em geral, 
pessoas que ficam fascinadas por uma bela 
obra de arte.

 D&F: Tem sido fácil o teu trabalho como 
artista?

A.A: Na verdade, não tem sido fácil esse 
trabalho, ainda tenho vários desafios por en-
carar. Mas, com a força de vontade, os elogios 
que tenho recebido, acredito que irei contor-
nar todas as minhas dificuldades e irei ocupar 
o meu espaço como artista nesta área que 
abracei.

 D&F: Fazes artes plásticas ou 
artesanato?

A.A: Considero-me artesã. 
D&F: Como artista do sexo feminino, 

sente-se valorizada?
A.A: como artista do sexo feminino, na ver-

dade, não me sinto ainda valorizada, acho eu. 
Não tenho recebido acarinhamento para ele-
var ou dar mais visibilidade ao meu trabalho.

 D&F: Tem apreciado obras de outros 
artistas?

A.A: Noto com muito entusiasmo o traba-
lho de outros colegas e percebo que as suas 
obras têm transmitido muito amor.

Amina Abudo: mais que uma simples 
artista

D&F: Onde nasceu e como foi a tua 
infância.

A.A: Nasci na cidade de Maputo. A mi-
nha infância foi muito boa, graças a Jeová 
Deus. Cresci com meus avós, uma vez que 
os meus pais separaram-se quando estava 
na tenra idade.

 D&F: Como te defines nas artes?
A.A: Considero-me uma pessoa versátil, com 

vontade de aprender cada vez mais com pes-
soas experientes na área e melhorar sempre o 
meu potencial artístico, porque só assim as mi-
nhas obras irão melhorar.

 D&F: As pessoas acolheram com normali-
dade o teu envolvimento com as artes, sendo 
uma mulher?

A.A: Aos meus 15 anos, comecei a trabalhar 
como cabeleireira e fui ganhando mais prática 
com o passar do tempo, de tal forma que de-
senvolvi paixão pelo trabalho. Com os meus 19 
anos, decidi aprender mais. Através da internet, 
foi possível aprender a personalizar chinelos, 
mas de outro modo dediquei-me ao make-up, 
usando de igual forma as plataformas digitais 
para aprender as técnicas. Actualmente estou a 
personalizar garrafas, porém, não foi fácil, numa 
primeira fase. Quando a minha família me via a 
sair para apanhar garrafas, chamava-me nomes, 

Amina Abudo – Artesã

ARTES PLÁSTICAS

Há mais de 10 anos que a artesã 
Amina Abudo destaca-se pela 
sua criatividade, que tem o 
condão de dar uma nova vida 

às garrafas. É um talento que faz dela 
não só artista, mas também zeladora do 
meio ambiente, o que é ainda mais im-
portante nos dias que correm. “Descobri 
que, quando pintada, a garrafa ganha 
um valor acrescentado, podendo estar 
numa prateleira a embelezar uma sala”, 
salienta.

Texto: Albino MahumanaD&F
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INTERNACIONAL
G20 reúne-se na Indonésia

Dezassete chefes de Estado e de Go-
verno devem discutir soluções para uma 
série de crises globais na ilha hindu do 
país que tem a maior população muçul-
mana do mundo.

O Presidente russo, Vladimir Putin, 
não estará na cimeira, e será represen-
tado pelo seu ministro dos Negócios Es-

Está tudo apostos para a cimeira

SEM PUTIN COP27

Barulho antes e depois 
do CAN de praia

Mais uma vez, o mundo reuniu-se 
para falar das mudanças climáticas, 
e, desta vez, os líderes mundiais 
encontraram-se no Egipto para 
falar do que já sabem. Garganta fica 
espantado com este papel ao qual 
os países se prestam. Vão lá com 
discursos bonitos, perfumados e 
aflorados, tratando de um problema 
que para o qual há muito viram qual 
é a solução, porém, ninguém está 
disposto a avançar.  Enquanto isso, 
vamos assistindo cada dia mais 
a catástrofes em todo o mundo, 
como o aumento de inundações 

Antes da realização do CAN 
de praia houve muito barulho 
à volta da prova. A incerteza 
pairava no ar, ora porque 
dinheiro não chegava, ora 
porque obras estavam atrasadas. 
A organização recebeu ultimato 
para a conclusão das obras, sob o 
risco de lhe ser retirada a prova. 
São coisas que nem dá para 
perceber, até parece que alguns 
andam a sabotar os outros ou 
andam se a sabotar entre si. O 
que era para ser uma área onde 
se respira saúde e as pessoas 
trabalham de forma alegre é, sim, 
um local de pelejas onde os egos 
dos intervenientes falam mais 
alto.

 Por isso, a prova decorreu, 
os mambas da areia, vulgo 
guerreiros, ficaram em quarto 
lugar, porém, depois dos jogos, 
outros ximokos apareceram. 
Alguma parte da estrutura foi 
removida. As balizas alugadas 
(sim, alugadas. Porque são 
de fibra, Moçambique alugou 
balizas à África do Sul, e até 
escadas. Repito, as escadas 
para a tribuna foram alugadas) 

e do nível do mar, escassez 
de água potável, insegurança 
alimentar, desmatamento, fruto da 
degradação ambiental que leva à 
corrosão dos nossos ecossistemas, 
perante a ambição e hipocrisia 
do homem. Não é novidade que 
o grande vilão das mudanças 
climáticas é a queima desalmada de 
combustíveis fósseis, aqueles que 
alimentam automóveis, indústrias, 
usinas termoeléctricas, etc, mas 
ninguém quer dar o primeiro passo 
para minimizar os maus tratos que a 
terra vem sofrendo.

e os ar-condicionados foram 
removidos. Curiosamente, não 
se viu ninguém da organização a 
justificar, viu-se sim um membro 
da associação de turismo local a 
fazer esclarecimentos, a par do 
Edil local.  Garganta reteve a parte 
onde são unânimes em afirmar 
que já há parcerias público-
privadas para o uso do espaço, 
então, porque desmontar os ACs? 
Ou esperam acertar negócio para 
voltar a montar? Para onde vão 
aqueles ACs? Garganta ouviu 
ainda que, futuramente, selecções 
estrangeiras podem ir estagiar 
lá, mas como? Eles tem campos 
muito melhores,  para sair da 
Europa e vir a África, num campo 
que nem as tais balizas de fibra 
conseguem ter? Esse não difere 
daquele discurso feito na véspera 
do mundial 2010 na África do Sul, 
que fazia acreditar que algumas 
pessoas iriam sair da África do Sul 
e vir dormir aqui nas nossas praias.  
Pelo contrário,  o moçambicano 
foi quem mais gastou dinheiro na 
SA durante o período do mundial. 
Muita tinta ainda vai correr à volta 
daquele Campo.
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trangeiros, tal como o Brasil e o México. 
O tabu sobre a presença Vladimir Putin 
na ilha só foi desfeito na quarta-feira pas-
sada, quando o seu gabinete confirmou 
em definitivo que não iria a Bali. O Kre-
mlin disse que a decisão foi tomada pes-
soalmente por Putin e justificou-a com 
razões de agenda e a necessidade de o 
Presidente permanecer na Rússia.

Na véspera, 9 de novembro, Moscovo 
tinha anunciado a retirada das suas tro-
pas de Kherson, uma das quatro regiões 
que anexou ilegalmente desde que inva-
diu a Ucrânia, a 20 de fevereiro deste ano. 
Dois dias depois, a cidade de Kherson foi 
reconquistada pelas forças ucranianas 
com a ajuda das armas fornecidas pelos 
seus aliados ocidentais, como já tinha 
acontecido antes com outras regiões sob 
controlo russo.

Se fosse a Bali, além das críticas, Pu-
tin arriscava-se a ser olhado como um 
homem derrotado pelos líderes de uma 
parte significativa do "Ocidente coletivo" 
que tem acusado de querer destruir a 
Rússia, um papel que deixou para o seu 
chefe da diplomacia, Serguei Lavrov.

A Indonésia vai 
acolher a cimei-
ra do G20, o gru-
po das maiores 

economias mundiais, na 
terça-feira, em Bali, com 
um destacamento de se-
gurança sem precedentes 
naquela que é conhecida 
como "ilha dos deuses", 
propensa a desastres.


