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Acredita-se que o estado seja a for-
ma mais eficaz de organização nas 
sociedades modernas. Enquanto 
uma entidade representativa, dirigi-
da por um grupo restrito de cidadãos 
a quem o povo confere esse poder, 
ele permite que o interesse comum 
esteja acima de tudo e de todos. É o 
Estado que, através do poder legis-
lativo, produz as leis que a todos re-
gem; através do judiciário, garante 
a realização da justiça e; por via do 
executivo, proporciona o bem-estar 
social.

As bases teóricas nas quais se fun-
da o estado são praticamente ina-
tacáveis, na medida em que repre-
sentam a antítese das sociedades 
primitivas, onde predominava a lei 
do mais forte e a barbárie era como 
que uma norma social. Lamentavel-
mente, este maravilhoso fica-se mes-
mo pelo mundo das ideias na maioria 
dos estados, incluindo no nosso país.

Haverá que reconhecer que, logo 
após a independência nacional, pro-
clamada e reconhecida internacio-
nalmente em 1975, houve um esforço 
muito grande de reerguer os valores 
da moçambicanidade que, ao longo 
de séculos, viram-se obrigados a se 
prostrar perante o colonialismo por-
tuguês. A então República Popular 
de Moçambique, com Samora Ma-
chel no leme, parecia ter o povo no 
centro da sua política.

Foi só até aí. As etapas que se se-
guiram já se revelavam, desde o iní-
cio, pouco ou nada auspiciosas, o 
que é consistente com aquilo a que 

que tem no povo a principal vítima. 
A lógica de que o “cabrito come onde 
está amarrado” amarrou literalmente 
o funcionalismo público. A ineficiên-
cia é propositadamente promovida 
para instigar a prática do suborno, o 
que acaba por ser quase que inevitá-
vel em situações de emergência, às 
vezes, mesmo de vida ou morte.

Comprometido com as grandes 
corporações do mundo capitalista, 
o executivo não hesita em autênti-
cos jackpots fiscais às multinacionais 
que só deixam “buracos” como le-
gado. O pobre deixou de interessar, 
embora seja o que mais paga para 
custear a vida fausta dos dirigentes, 
assim como para compensar as isen-
ções milionárias concedidas a mag-
natas que, efectivamente, delas não 
carecem.

O descaso é tão grande que já nem 
sequer temos a capacidade de cum-
prir aquela que é considerada a pri-
meira missão de um estado: a garan-
tia da segurança. Não é por acaso, 
estamos hoje, nesse capítulo, de-
pendentes dos irmãos da SADC e do 
Ruanda, que estão a ajudar a debelar 
um fogo que fugiu do nosso controlo.

A cada dia que passa, emergem os 
sinais de que estamos num acelerado 
processo de desconstrução do nosso 
Estado, que tanto custou erguer. A 
ganância sequestrou o amor à pátria 
e palavras como empatia e solidarie-
dade foram expurgadas do nosso di-
cionário. Preocupante. No mínimo. E 
penoso!
serodiotouo@gmail.com

estamos a assistir nos dias que cor-
rem. Numa clara rescisão unilateral 
do contrato social rubricado com os 
cidadãos da República, os governan-
tes permitiram que o Estado fosse 
infestado de gananciosos, corruptos 
e egoístas, redireccionando suas in-
tenções para a satisfação de interes-
ses de grupos quase sempre antagó-
nicos ao interesse comum.

A justiça, embora adornada por 
todo um ritual cativante, volta a ser 
um palco onde impera a lei de quem 
é detentor de bens materiais ou de 
influência política, porque, pode cor-
romper juízes e, desta forma, ditar o 
desfecho de qualquer que seja o pro-
cesso. A expropriação de hectares e 
hectares de camponeses para dar lu-
gar a projectos de exploração minei-
ra em vários cantos deste país é a pro-
va provada do que aqui relatamos.

A Assembleia da República, a quem 
cabe criar leis republicanas e que 
concorram para o alcance dos mais 
altos e nobres interesses da nação, é 
não mais do que um cartório do Con-
selho de Ministros; uma instituição 
estranhamente acrítica e sempre dis-
posta a unir as forças que a compõem 
sempre que se trate de aprovar o re-
forço do estatuto e “dignidade” dos 
(in)dignos parlamentares erronea-
mente denominados representantes 
o povo.

Do governo, já pouco há a dizer. É 
uma entidade a que, provavelmente, 
já não sobra um pingo de dignidade, 
não fosse o principal orquestrador 
desta saga de subversão de valores 
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COBSIDERAM OS FUNCIONÁRIOS DO ESTADO 

Na segunda semana de Janeiro, o 
Conselho de Ministros anunciou 
aquilo que diz serem os quantifi-
cativos definitivos no âmbito da 

Tabela Salarial Única. No geral, tais quan-
tificativos baixam os salários que o Go-
verno havia determinado para os funcio-
nários e agentes do Estado, uma medida 
que viola o princípio da irredutibilidade 
salarial. De resto, fontes da Administra-
ção Pública fazem notar que toda a “no-
vela” da TSU está repleta de violações de 
leis, para além de ser, segundo as mesmas 
fontes, um festival de incompetência ou 
sabotagem, o que consideram ser “vergo-
nhoso”.

A generalidade dos funcionários e agentes do Es-
tado entende que, num Estado de Direito Democráti-
co, a tabela salarial anunciada na segunda semana de 
2023 não devia ter nenhum efeito no salário referente 
ao mês de Janeiro, pelos seguintes motivos: 1) princí-
pio do direito do trabalho (ninguém deve trabalhar 
sem conhecer o seu salário, isto é, não é depois do 
trabalho que se determina a remuneração). Por esta 
razão, todas as alterações do salário produzem efei-
tos a partir do dia um e nunca numa outra data do 
mês; 2) a tabela de 2023 reduz os quantitativos para 

alguns níveis, daí que é um prejuízo para os enquadra-
dos nos níveis afectados; 3) num Estado de Direito, uma 

norma que prejudica não deve ter efeitos retroactivos. 
Como tal, entende-se que a data de entrada em vigor 

do novo decreto devia ser 1 de Fe-
vereiro de 2023.

 A questão é considerada profun-
da. É que, segundo esclarecem as 
nossas fontes, há dois momentos 
que devem ser distinguidos. Refe-
rem as mesmas que a entrada em 
vigor do decreto de forma imedia-
ta não obriga a que tenha efeitos 
também imediatos, sobretudo por 
ter sido aprovado quando o mês 
de Janeiro já estava em curso. Por 
outro lado, a implementação do 
decreto, que podia ser posterior 
(em Fevereiro, Março ou outro mês) 
deve, segundo os nossos interlo-
cutores, acautelar a questão dos 
retroactivos.

 De resto, lembram que assim foi 
também com a própria lei da TSU, 
que foi aprovada em Dezembro, 
publicada em Fevereiro, e só entrou 
em vigor em Julho, apesar de a sua 
implementação efectiva ter iniciado 
em Outubro.

 Relativamente ao primeiro pon-
to, as fontes fazem notar que, ape-
sar de o trabalho e a remuneração 
serem indissociáveis, são dois con-
ceitos diferentes. O direito à re-
muneração decorre do direito ao 
trabalho.

  Os nossos interlocutores reco-
nhecem que, diferentemente do 
que acontece e está estabelecido 
na Lei do Trabalho, o Estado não ne-
goceia o salário com o trabalhador. 
O funcionário ou agente do Estado, 
ao ser admitido, sujeita-se ao salário 
em vigor. O Estado até pode alterar 

Texto: Serôdio TowoD&F

“PR e Governo não têm vergonha”

Iniciado por Maleiane, dossier TSU foi herdado por Max Tonela

Bandeira de Nyusi, TSU é um tiro que saiu pela culatra
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o salário, desde que não prejudique o funcionário ou 
agente. Há uns anos, aliás, o Estado decidiu fazer um 
incremento salarial de 200 meticais sem que tivesse 
acordo com os funcionários.

 
Princípio da irredutibilidade salarial pontapeado

 
 Em relação à redução dos quantitativos, as nossas 

fontes consideram que viola toda razoabilidade da re-
lação de trabalho entre o Estado e os seus emprega-
dos. Lembram, aliás, que a Lei da TSU garante o prin-
cípio da irredutibilidade salarial. O n° 1 do artigo 21 da 
Lei da TSU (Irredutibilidade Salarial) estabelece que, 
no processo de enquadramento nos novos níveis de 
ordenamento salarial, é salvaguardado o princípio da 
irredutibilidade salarial.

 Por via disso, defendem que o decreto do Conselho 
de Ministros viola este princípio, dado que determinou 
a redução de salários de milhares de funcionários. O 
mesmo já tinha acontecido no segundo mês da imple-
mentação da TSU, quando muitos chefes de departa-
mentos, directores e outros detentores de cargos de 
direcção e confiança receberam um salário num mês e 
noutro mês outro salário muito abaixo.

  Os nossos entrevistados não têm dúvidas de que 
a “novela da TSU” é a que mais apresenta violação de 
princípios e regras da relação de trabalho entre o Es-
tado e os funcionários/agentes. É que, nos moldes 
actuais, o funcionário que é contratado pelo Estado 
começa a trabalhar praticamente sem conhecer o seu 
salário, argumentam.

 
Técnicos são os maiores prejudicados

 
Na opinião das nossas fontes, razões políticas levam 

a que, muitas vezes, esse assunto não tenha a atenção 

que merece. Defendem, aliás, que a pouca atenção 
que tem deriva do facto de “chefes” terem sido prejudi-
cados, quando sofreram redução salarial.

  No entanto, e segundo as nossas fontes, o grupo 
técnico é o mais prejudicado desde o início, pois viu 
o seu salário, que já era parco, ser reduzido ou, na 
melhor das hipóteses, mantido. É que, se os altos diri-
gentes triplicavam os seus ordenados, os funcionários 
ordinários mantinham ou perdiam dois ou três mil me-
ticais, contrariando, uma vez mais, o princípio da irre-
dutibilidade salarial.

 A irredutibilidade salarial significa, em outras pala-
vras, que nenhum servidor público pode, em virtude 
da implementação da Lei da TSU, auferir salário abaixo 
daquele que recebia antes da vigência da nova lei. Daí 
que, para assegurar a irredutibilidade salarial, a Lei da 
TSU, na versão republicada, prevê, na alínea n), do n° 2, 
do artigo 10, o subsídio de ajustamento da TSU. 

A administração deste subsídio pressupõe acrés-
cimo ao salário do servidor público de um valor que 
cubra o défice entre o salário anterior e o actual, decor-
rente do enquadramento na TSU. Entretanto, nossas 
fontes denunciam ser notória a tentativa do Decreto n° 
1/2023 de derrogar a norma da Lei da TSU que garante 
a irredutibilidade salarial, o que é problemático.

É que, do ponto de vista de hierarquia das normas, 
normas de decreto não podem abalar (revogar) nor-
mas de uma lei. É uma questão peremptória, chamam 
atenção especialistas ouvidos pelo Dossiers & Factos. 
Por conta disso, o entendimento é o de que, a efecti-
var-se a redução salarial dos membros e titulares de 
órgãos de Estado, estar-se-á, factual e efectivamente, 
em situação de violação da lei.

  De acordo com as fontes, este cenário é mais do 
que provável. De resto, este fenómeno em que fun-
cionários e agentes do Estado viram os seus salários 

Milhares de funcionários públicos estão inconsoláveis

reduzidos foi largamente registado no processo de 
enquadramento anterior. Outra questão não menos 
importante e digna de reparo prende-se com o facto 
de o Conselho de Ministros se ter decidido pela imple-
mentação do novo decreto ainda no mês de Janeiro.

 
Um hino à incompetência

 
Para as nossas fontes, foi sempre evidente que o 

Governo não estava em condições de operacionalizar 
este dispositivo legal a tempo de assegurar o paga-
mento do salário dos servidores públicos em tempo 
útil. Prova disso foi o anúncio do não pagamento do 
13º salário em Dezembro do ano passado.

 O razoável seria, de acordo com as fontes, que o Go-
verno procedesse com o processamento dos salários 
do mês de Janeiro, enquanto criava condições para a 
implementação do Decreto n° 1/2023, deixando este 
para o mês de Fevereiro. Esta manobra de racionali-
zação de procedimentos não só permitiria, ainda se-
gundo as fontes, a verificação tempestiva e apurada 
de eventuais inconsistências, como também, natural-
mente, saná-los antes do início do processamento dos 
salários do mês de Fevereiro. 

O Executivo pautou pela implementação imediata 
do decreto, provocando, como se constata, constran-
gimentos que justificam o atraso do salário do mês de 
Janeiro em vários sectores.

 Outro facto a que os nossos interlocutores chamam 
atenção tem que ver com a omissão de quantitativos 
na tabela das Forças de Defesa e Segurança (FDS) e 
da Polícia, o que, alegam, revela outra inconsistência 
que pode resultar na violação de normas do direito à 
informação.

  Para estes profissionais, a publicação de quantitati-
vos, como sucedeu com grosso dos funcionários e agen-

tes, dirigentes e membros dos órgãos do 
Estado, responde às imposições da Lei n.º 
34/2014 de 31 de Dezembro, Lei do Direito 
à Informação.

 Contrariando o comando da Lei do Di-
reito à Informação, o Executivo ocultou a in-
formação relativa aos quantitativos das FDS 
e da Polícia, sem para tal esgrimir os funda-
mentos de lei, nos termos do artigo 20 da 
Lei do Direito à Informação (Restrições e li-
mites de acesso à informação de interesse 
público).  

Outra omissão que não desperta aten-
ção dos olhos do cidadão, mas que, segun-
do as fontes, pode revelar outros segredos, 
tem a ver com o subsídio diplomático.

  É que o anexo IV fixa os quantitativos 
dos suplementos aplicáveis aos funcioná-
rios ou agentes do Estado, com excepção 
para aqueles cuja quantificação depende 
das circunstâncias da sua designação (sub-
sídio de ajustamento da TSU, de instalação, 
ajudas de custo, etc)

.Sendo assim, o entendimento é de que 
pode-se presumir que as razões que deter-
minaram a omissão dos quantitativos do 
subsídio diplomático são as mesmas do 
caso das FDS e da Polícia. Os quantitativos 
destes grupos podem estar acima da média 
dos quantitativos dos demais funcionários 
e agentes do Estado da mesma categoria, o 
que pode também gerar descontentamen-
to no seio dos demais, argumentam.

 Mais do que isso, as fontes fazem notar 
que a tabela dos funcionários e agentes di-
plomáticos, desde muito suscita questiona-
mento, pois corre informação sobre salários 
fabulosos dos diplomatas, para além de 
outras regalias e privilégios (renda de casa, 
subsídio para acompanhantes, subsídio de 
comunicação, entre outros) que, sem em-
bargo, geram desequilíbrio nas contas da 
rubrica dos salários. 
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TSU: DA EUFORIA ÀS LÁGRIMAS

A redução dos quantitativos salariais, 
anunciada pelo Conselho de Minis-
tros no presente mês de Janeiro, 
gerou uma indignação colectiva no 

seio da Função Pública. Desde o topo à base, 
é difícil encontrar quem esteja satisfeito com 
as medidas do Governo no âmbito da apli-
cação da TSU. A percepção predominante é 
de que o executivo chefiado por Filipe Nyusi 
vendeu gato por lebre, na esperança de ficar 
na história como o regime que proporcionou 
um aumento “histórico” aos Funcionários e 
Agentes do Estado (FAE). Aparentemente, 
essa ideia não vingou. Pelo contrário, muitos 
servidores públicos acusam o Governo de 
ser insensível face às preocupações de quem 
torna possível o funcionamento do Estado. 
É este o pensamento embutido numa car-
ta escrita por um anónimo que se descreve 
como funcionário público, e que, eventual-
mente, representa muitos moçambicanos 
que operam neste sector. Resumidamente, o 
cidadão em causa dá a entender que a TSU 
é uma “farsa” e, com notável respeito, pede 
ao Presidente da República para que tenha 
“pena” dos funcionários públicos. Como tem 
feito com outras mensagens do género, Dos-
siers & Factos transcreve, na íntegra, a carta 
em referência.

A redução dos quantitativos salariais, anunciada 
pelo Conselho de Ministros no presente mês de Ja-
neiro, gerou uma indignação colectiva no seio da 
Função Pública. Desde o topo à base, é difícil encon-
trar quem esteja satisfeito com as medidas do Go-
verno no âmbito da aplicação da TSU.

A percepção predominante é de que o executivo 
chefiado por Filipe Nyusi vendeu gato por lebre, na 
esperança de ficar na história como o regime que 
proporcionou um aumento “histórico” aos Funcioná-
rios e Agentes do Estado (FAE). Aparentemente, essa 
ideia não vingou. Pelo contrário, muitos servidores 
públicos acusam o Governo de ser insensível face às 
preocupações de quem torna possível o funciona-
mento do Estado.

É este o pensamento embutido numa carta escrita 
por um anónimo que se descreve como funcionário 
público, e que, eventualmente, representa muitos 
moçambicanos que operam neste sector. Resumi-
damente, o cidadão em causa dá a entender que a 
TSU é uma “farsa” e, com notável respeito, pede ao 
Presidente da República para que tenha “pena” dos 
funcionários públicos.

Como tem feito com outras mensagens do géne-
ro, Dossiers & Factos transcreve, na íntegra, a carta 
em referência.

 
Senhor Presidente da República, Excia.

 Senhores membros do Governo de Moçambique, 
Excias. Escrevo esta carta sem nenhum objectivo de 

ofender quem quer que seja, até posso não ter as 
melhores palavras, nem o melhor português deste 
planeta, o que mais domino é uma das línguas deste 
país, com uma promiscuidade linguística e cultural 
muito conhecida por vossas excelências que de lés a 
lés melhor conhecem este pedaço do mundo.

Excelências, que de facto deviam ser excelências 
para ocupar as pastas mais altas deste país e com 

ética, deontologia e elevado profissionalismo de-
sempenharem as funções que lhes foram incumbi-
das, mas se for o contrário sempre vamos desconfiar 
da aplicação do termo. Não devemos ser excelências 
somente para os devidos efeitos, devemos sê-lo de 
verdade.

Esta carta, meus caros, é de um pacato e humilde 
funcionário público que entrou na função pública, 

Texto: Dosseirs & FactosD&F

A saga de um Governo sem
sensibilidade

carta é dirigida ao PR

Voltando à afirmação do porta-voz 
que hoje já foi desafirmada várias ve-

zes, quero dizer que a política não se pode 
confundir com uma mentira, alguns definem 
a política como conjunto de acções que são 
levadas a cabo pelos governantes para ga-
rantir o bem-estar da população, quero acre-
ditar que alguns de vós já estiveram diante 
desta definição.
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por isso, não está na entrada, somos humildes, sim, 
porque nem todos podemos ser ministros, nem to-
dos podemos ocupar altos cargos no Governo, isso 
reconhecemos, reconhecemos também que sempre 
existirão e existiram governados e governantes, mas 
todos têm um papel nesta sociedade em que a re-
ciprocidade devia caracterizar as relações humanas, 
em que os que dão, um dia recebem e os que rece-
bem, um dia também dão.

Excelências

Palavras nunca vão chegar para expressar o meu 
sentimento em relação àquilo que foi a tentativa de 
desenhar uma política salarial que favorecesse, tal-
vez os menos privilegiados deste país. Menos privi-
legiados, digo isto com muita sinceridade, menos 
privilegiados são os que estão onde as oportunida-
des escasseiam, são os que mesmo gritando, a sua 
voz não chega longe, são os que na fila, estão nos úl-
timos lugares, são os que estão longe das decisões, 
são os que basta sair da urna, depois de depositar o 
voto, tornam-se nulos e os outros passam a fazer e 
desfazer por eles, fragilidades de algumas democra-
cias, como a nossa.

 A minha memória sempre me conduz a uma afir-
mação de um dos porta-vozes do órgão que Sua 
Excia Presidente da República dirige e na ausência 
quem o faz é o Primeiro-ministro, segundo preceitos 
constitucionais, aquando da discussão dos salários 
mínimos do sector privado e passo a citar “da função 
pública nem vou falar, porque como sabem, estamos 
a preparar um aumento histórico”. Nesse dia, os fun-
cionários públicos aplaudiram, talvez porque moti-
vos de alegria têm-lhes faltado.

Depois veio a saga, uma verdadeira saga, que co-

meçou em Julho, com várias comunicações, muitas 
incertezas até à parte final, refiro-me a Dezembro e 
Janeiro, com o anúncio dos supostos quantitativos 
definitivos. Os salários pagos em Outubro, Novem-
bro, Dezembro mexeram com o mercado todo, ex-
plosão dos preços de todos os géneros que garan-
tem a vida do cidadão comum.

 Voltando à afirmação do porta-voz que hoje já foi 
desafirmada várias vezes, quero dizer que a política 
não se pode confundir com uma mentira, alguns de-
finem a política como conjunto de acções que são 
levadas a cabo pelos governantes para garantir o 
bem-estar da população, quero acreditar que alguns 
de vós já estiveram diante desta definição.

Ora bem, a última afirmação dentro da conjuntu-
ra da diminuição das supostas “gorduras” dos altos 
dirigentes, expressão que não é nossa quando vos-
sas excelências referiam-se aos vossos suplemen-
tos, veio a comprovar que alguns senhores con-
fundem a política com mentira, o que de facto não 
deveria ser. Suplementos, não sei se referiam aos 
abonos permanentes de qualquer funcionário, por-
que o que veio a se efectivar foi a redução drástica 
do salário, inclusive a redução do salário antigo, 
por isso as orgânicas salariais andam proliferadas 
com o suposto subsídio de reajustamento, o que 
torna claro que não houve nenhum aumento histó-
rico do salário, não houve nenhum reajustamento 
no ano 2022, e quem vai dizer ao mundo esta ver-
dade porque na televisão os corajosos e inumanos 
porta-vozes mentem descaradamente que houve 
um aumento acima de 100%, não estariam a enter-
rar cada vez mais este pobre funcionário diante dos 
agentes do comércio.

 Tive o cuidado de perguntar a um especialista 
da carreira especial sobre o suposto aumento sa-

Decisão do CM foi um balde de água fria

larial e com detalhe explicou o sucedido. Um espe-
cialista da carreira especial tinha na tabela antiga 
um salário de 28.200.00 Mts, mais o subsídio téc-
nico de 60% e localização, que no caso específico 
era de 50% e o salário bruto era de 59220.00 Mts 
e feitos todos os descontos, ficava com o salário lí-
quido de 48.000 mts e hoje o salário bruto anuncia-
do é de 60 mil que é o mesmo total dos abonos na 
tabela antiga e feitos os descontos, o líquido é de 
48.000. mts. O mesmo exercício pode ser feito para 
os Docentes N1 e DN3 que eram das carreiras espe-
ciais e hoje são considerados Técnicos superiores 
da Carreira Geral, o resultado é sempre o mesmo. 
Senhor Presidente da República, Excia. Se bem que 
não sabia, este é o real exercício que foi feito pelos 
seus membros do governo, que, por sinal, são seus 
subordinados. É possível que tenham feito estas 
demonstrações diante de si, mas reconheço que a 
sua agenda pode-lhe ocupar que não tenha espaço 
para reflectir profundamente sobre estes assuntos, 
dando sempre consideração e confiança aos seus 
assessores, porque esses são seleccionados segun-
do critérios que envolvem o conhecimento técnico.

Excelência!

Nós estamos vivos, mas mortos por dentro já há 
bastante tempo, morremos e não precisamos de 
morrer de novo, o sonho dos mortos é de ressusci-
tar, principalmente para os Cristãos. Se lhe rouba-
mos alguma coisa coisa, pode nos dizer, mas temos 
certeza de que até os cadastrados mais perigosos 
têm concedido amnistia. Se um cão rouba seus ovos, 
Excelência, e começa a correr, Excelência começa a 
perseguir e o mesmo atravessa uma estrada e é 
atropelado por um carro e morre, Excelência ainda 

terá coragem de bater no mesmo 
cão? Acredito que não, esse cão já 
pagou pelos seus pecados. Nós so-
mos o cão atropelado, morremos 
e não precisam nos matar várias 
vezes, não nos humilhem mais, já 
somos humilhados pela comuni-
dade onde estamos inseridos por 
não termos uma habitação con-
digna, por não termos um meio de 
transporte, somos humilhados até 
pelos cobradores, etc. Sofremos 
divórcios por não termos capaci-
dade financeira para cuidar das 
nossas famílias, suicídios já não 
digo, Excelência! Será que isso dá 
prazer a um governante? Não so-
mos de linhagens familiares afor-
tunadas, não temos capacidade 
de constituir empresas, não somos 
exploradores de nada, só quere-
mos que nos devolvam uma mini 
dignidade.

Para terminar, quero acreditar 
que sua excelência não colocou 
pessoas para o enganarem, se es-
tão a lhe enganar, não são de con-
fiança, são manipuladores, estão 
por detrás das costas a pintarem a 
preto a sua imagem, não será reco-
nhecido e a história deste país vai-
-lhe omitir, o que não seria bom. Se 
esses acontecimentos são do seu 
domínio, Excelência, pedimos en-
carecidamente que busque a sua 
inspiração na sua trajectória de 
vida, busque algumas afirmações 
dos seus educadores, dos catequis-
tas, dos padres, dos costumes, etc, 
para sentir um mínimo de pena do 
outro. A vida é uma relação de uns 
para com os outros. Nós já morre-
mos, não nos matem de novo.
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Não há melhor forma de perder uma 
batalha senão por se sentir derrotado an-
tes de gotejar o último suor. O impacto que 
muitas vezes as coisas da vida têm, o su-
cesso, o amor, o apogeu dos nossos planos, 
surge da capacidade que cada um tem de 
acreditar na possibilidade de inovar. En-
tão, se te consegues imaginar no impos-
sível, no climax dos teus sonhos, saberás 
identificar quando chegar a hora de re-
ceberes o teu cântico de felicidade, como 
um soldado que vitorioso volta da guerra 
e, pela felicidade, olha para a sua esposa e 
diz “amo-te”.

É importante perceber que a magia das 
coisas é vivida quando de dentro de nós 
libertamos aquele ser sedento de vitória e 
um pouco do bolo do sucesso.  

Muitos sentem-se derrotados antes 
mesmo de irem à luta, à batalha. A derrota 
torna-se, nesse momento, tão real quanto 
a sua incapacidade de convencer as pes-
soas que podes ser diferente. E quando 
te sentires derrotado, facilmente chega-
rá uma fase em que dirás: “Esta não é a 
minha fase de vencer” ou “Se não venci é 
porque não é a minha vez, então vou ser 
paciente”. É importante perceber que as 
oportunidades de se ser vencedor são de-
finidas por cada um, porque ser paciente 
não significa aceitar ser derrotado. Se fo-
res para ser paciente, que seja definindo o 
teu próximo passo. 

Pensas que a vida é complicada e faz-te 
ter vontade de sumir? Então, muda-a. Faz 
dela algo incrível e surpreende as pessoas 
com o simples, mostra que há alegria no 
que pensam ser fútil. Mas, lembra-te que 
nessa caminhada nunca seguirás sozinho. 
Sê importante no meio das pessoas com 
quem vives, não sejas mais um amigo, sê 
aquele sem o qual os teus amigos não po-
deriam viver: cria a tua marca no meio das 
amizades, a marca da diferença, e percebe 
que não és um caso a parte.

Muitas vezes, perdemos facilmente o 
foco, porque as coisas (que nos fragilizam) 
acontecem ao mesmo tempo. Ora, não te-
mos dinheiro para pagar o aluguer, passa-
mos a noite sem jantar, até mesmo ficamos 
sem dinheiro para pagar o chapa (carro). 
Todas estas dificuldades por vezes apa-
recem para nos testar, fazer de nós puros 
gladiadores que não choram pelo leite que 
ainda está no copo. Essas fases duras sur-
gem para fortificar o nosso elo mais fraco e 

deixar-nos maduros para seguir em frente.
Às vezes, quando nos encontramos de-

primidos e sem chão, recorremos à Igre-
ja para orar, para pedirmos que, do céu, 
caiam luxúrias ou empregos, mas as coisas 
não acontecem facilmente, assim como não 
existem ocasionalidade, pois nós é que fa-
zemos as coisas acontecerem. Aliás, muitos 
não percebem o sentido de rezar, pois fa-
zem-no quando se encontram deprimidos 
ou em desespero, procurando algo.

Nalgumas vezes, as preces não são feitas 
para as coisas imediatas ou “materiais”. Por 
isso, algumas vezes saímos da Igreja como 
entramos, porque esperamos por algo a 
mais. Na verdade, a oração nem sempre te 
vai dar o que pediste, mas vai dar-te o que 
tu precisas para seguires em frente e alcan-
çares, com força e vontade, a tua felicidade.

Não há vida sem desafios, pois as preo-
cupações do mundo são como as folhas se-
cas que caëm da árvore: varemo-las todos 
os dias. E nessa tarefa, de varrer, cada um 
faz a sua maneira. Então, se quiseres a tua 
casa limpa, terás que varrer com calma e 
atenção para não deixar nenhuma folha 
para trás.

A tua vez de vencer vai chegar, disso 
não duvides. Mas, uma coisa é certa: está 
pronto para os novos pensamentos, fica a 
espera de todas as dificuldades, sabe supe-
rar o medo de ser derrotado, percebe que 
cada dia que acordas é uma nova oportuni-
dade para o teu sucesso. Tu podes vencer, 
porque tu nasceste vencedor. Somos todos 
vencedores, quando ganhamos a vida.

Quem disse que estás numa fila e que 
deves esperar os outros serem felizes? Tu 
podes definir o melhor momento da tua 
felicidade. Então, sabe exaltar em voz alta 
para que todos te escutem e diz: se estou 
aqui, não vou cair sem lutar. Porque é isso 
que fazem os fortes, é isso que te vai tornar 
tu mesmo e um arquitecto da tua própria 
vitória.

Os teus sonhos podem ser difíceis de 
concretizar, mas eles serão possíveis, se tu 
acreditares neles. Queres ser piloto? Não 
há aviões no teu país? Então, comece pelo 
que existe. Sê carpinteiro, agricultor ou 
electricista, mas nunca te esqueças do teu 
maior objectivo na vida: ser piloto!

Às vezes, é bem difícil acreditar que se 
pode mudar as nossas vidas por causa de 
muitas quedas e momentos de incertezas. 
Vais dormir comendo pão sem nada, vais 

dormir comendo arroz cru, vais dormir 
sem ter algo de comer enquanto escutas 
o teu estômago roncando. Mas, não pen-
ses nisso como o fim do teu caminho. Não 
penses que isso é o fim do teu caminho ao 
sucesso. Não reclames somente porque não 
tiveste o teu prato predilecto. Não te curves 
ao desespero, perguntando a Deus o por-
quê de ele estar a ser injusto contigo. Sê tu 
mesmo justo contigo.

Sempre que acordares, cultiva um novo 
desafio do dia. Pensa no que queres in-
vestir, define o que queres e onde queres 
crescer. Não penses que as pessoas se vão 
juntar sempre às tuas ideias. Muitas vezes 
vais começar sozinho, mas isso não te pode 
prender ao medo de cresccer. Acorda e diz: 
não estou derrotado. Diz que podes vencer, 
porque tu és um vencedor. Está pronto para 
receber o troféu da vitória. Investe nas tuas 
ideias e está pronto para lutar por elas, 
pois não chegarás ao apogeu sem passares 
por desesperos. Faz as pessoas te seguirem 
por seres ideal, por acreditarem que sem ti 
não podem viver. Sê a seta virada ao suces-
so. Vive o teu sonho e sê mais do que um 
ambulante da vida que não sabe aonde vai.

Estás desempregado? Então, procura 
melhorar as tuas habilidades, melhora as 
amizades, define com quem queres cres-
cer, porque nem todos com quem andas 
te ajudarão a alcançar tais sonhos. Então, 
define no meio desses com quem convives 
aquele com quem vais seguir. Define quem 
será a tua bengala quando estiveres para 
cair. Não estás presente nas redes sociais? 
Então, estás no anonimato. Crie amizades 
dentro e fora do teu país, faz links que te 
possam fazer viajar e conhecer o mundo, 
raciocina e vê de que o mundo precisa. Vê 
o que falta para que as pessoas estejam 
completas e felizes e sente o prazer de ser 
inovador.

Sabe reconhecer que és valioso e que 
as tuas ideias servem, senão as pessoas 
não te vão conhecer por mais nada senão 
pela aparência da fome que demonstras. 
Ninguém nasce para fracassar, o fracas-
so é uma escolha de quem não almeja o 
sucesso. 

Mostra ao mundo que vales mais e na-
vega nas vitórias que tu conquistaste com 
o batalhar do teu dia-a-dia. Tu podes ven-
cer, basta acreditares e investires mais nas 
tuas ideias. 

Sérgio dos Céus Nelson

A importância da inovação

ACTIVISIONISMOACTIVISIONISMO

Sérgio dos Céus Nelson
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O primeiro artigo deste ano, neste jor-
nal de referência nacional, vai dedicado a 
um grupo de mulheres anônimas que lu-
tam para vencer a Endometriose. São tan-
tas mulheres que lutam todos dias para 
ver-se livre das dores e sintomas desta afec-
ção inflamatória provocada por células do 
endométrio, em todo mundo. 

Em Moçambique desconhece-se a taxa 
de mulheres com  problemas de Endome-
triose, principalmente no meio rural, as-
sim como não se conhece dados realísticos 
das mulheres que vivem nas cidades e que 
enfrentam este problema crônico de saúde, 
que afecta profundamente o sistema repro-
dutor feminino.  Note-se, porém, que, por 
falta de conhecimento desta doença, vários 
enfermeiros e técnicos de saúde prescre-
vem medicação inadequada que acaba por 
deteriorar cada vez mais o estado de saú-
de das pacientes. Ora, olhando para outro 
lado da moeda, poucas são as mulheres em 
Moçambique que têm acompanhamento 
de um médico  especialista.  

É importante dar a conhecer e com-
preender às pessoas o que é endometriose 
e seus sintomas, causas e consequências, 
assim como os efeitos que podem advir 
do seu não tratamento.  Embora seja uma 
doença crônica na maioria dos casos, tem 
a tendência a trazer um mal-estar e desen-
tendimentos nos lares, local de trabalho 
ou na sociedade que cada mulher que sofre 
deste problema está inserida.  

Relatos e depoimentos de várias mulhe-
res que se sentem fustigadas, amaldiçoa-
das, e com o útero envenenado por uma 
porção de células que, em vez de serem 
expelidas, migram no sentido oposto e 
caem nos ovários ou na cavidade abdomi-
nal, onde voltam a multiplicar-se e sangrar 
como espinhas saindo do útero é aterro-
rizador. É triste e angustiante ouvir sobre 
as noites perdidas, dias e meses de dores 
imparáveis. 

Esta mulheres que lutam todos dias 
para ultrapassar as barreiras da infertili-
dade, buscam coragem para enfrentar o 
sofrimento e ganhar segurança sem se dei-
xar afundar nas profundezas da depressão. 

É forte o julgamento que algumas delas 

recebem da sociedade ou dos seus parcei-
ros por não poder conceber (engravidar) 
ou dificuldade de manter relações sexuais, 
abortos espontâneos, perda de apetite e 
peso, eleva a dor, e põe em causa a perca 
de uma relação saudável e conjugalmente 
equilibrada. 

Embora as causas ainda não estejam 
bem estabelecidas durante 7 meses venho 
estudando comportamentos e processos de 
intervenção medica em pacientes Moçam-
bicanas, através de relatos das mesmas e de 
grupos de whatssap de aconselhamentos e 
encorajamentos, que tem funcionado mais 
como uma espécie de grupos de reabilita-
ção emocional (psicológica).  Denota-se 
um grande grupo de mulheres a conse-
guir identificar novos sintomas, em meio 
a várias falhas medicas incluindo teste de 
novos diagnósticos pela incapacidade de 
se solucionar o problema pelos médicos 
especializados.

O que é Endometriose e quais são as 2 
prováveis causas comprovadas? 

é uma afecção (uma modificação no 
funcionamento normal do organismo) 
inflamatória provocada por células do en-
dométrio, assim define-se o endometrio 
como uma mucosa que reveste a parede 
interna do útero, sensível às alterações do 
ciclo menstrual, e onde o óvulo depois de 
fertilizado se implanta. Normalmente tem 
havido 2 causas para o problema uma das 
hipóteses é que parte do sangue reflua atra-
vés das tubas uterinas durante a menstrua-
ção e se deposite em outros órgãos. Outra 
hipótese é que a causa seja genética e esteja 
relacionada com possíveis deficiências do 
sistema imunológico.

Quando os sintomas aparecem os mais 
frequentes que me foi revelado e que tem 
sido comum em geral são: Cólica mens-
trual (dismenorreia) que, com a evolução 
da doença, aumenta de intensidade e pode 
incapacitar as mulheres de exercerem suas 
atividades habituais, dor durante as rela-
ções sexuais, dor e sangramento intestinais 
e urinários durante a menstruação, Inferti-
lidade, inchaço e aquecimento das pernas, 
inchaço da barriga, dores nas articulações 
e na bexiga.

 Todavia, a endometriose por ser doen-
ça crônica ela só regride espontaneamente 
com a menopausa, em razão da queda na 
produção dos hormônios femininos.

Porque dar a conhecer a sociedade e 
fundamental para evitar mal maiores, 
hora vejamos: recentemente quando leva-
va a cabo esta pesquisa foi acompanhado 
nas redes sociais a imagem de uma freira 
da igreja Católica, aparentemente gravida 
ou o que, parece gravida que terá virali-
zado, cético e por compreender que pode-
ria se tratar de uma mulher sofrendo de 
alguma enfermidade pelas  caraterísticas 
físicas e a natureza da barriga, pela idade 
aparente notabilizava-se que é uma mu-
lher a caminho da menopausa, com perto 
dos 52 anos, sendo que a falta de entendi-
mento da natureza da inflamação da bar-
riga levaria várias pessoas a interpretar 
que se trata de gravidez de 6 a 7 meses, o 
que  na  verdade é um dos problemas cau-
sados pela Endometriose, o ( inchaço da 
barriga), todavia, a freira continua sendo 
alvo de Memes e gozos nas redes sociais e 
espanto na rua. 

A mulheres mais jovens podem valer-
-se de medicamentos que suspendem a 
menstruação: a pílula anticoncepcional 
tomada sem intervalos, lesões maiores de 
endometriose, em geral, devem ser retira-
das cirurgicamente. Quando a mulher já 
teve os filhos que desejava, a remoção dos 
ovários e do útero pode ser uma alternati-
va de tratamento. 

A sociedade deve velar por estas mu-
lheres, ajudando a auto superar os diver-
sos desafios, e é responsabilidade de todos 
nós, fortalecer o estado de espírito destas 
mulheres, capacitar a sociedade e as co-
munidades rurais sobre este problema 
para combater o estigma. Visto que uma 
mulher estéril é culturalmente uma mu-
lher não bem vinda em uma família que 
quer ter netos, sobrinho e.t.c não sendo 
bem vista dentro da sua família e com 
julgamentos pela sociedade, este lado an-
tropológico faz com que haja julgamentos 
de feitiçaria, perseguição e maldição. To-
davia derivado de mau entendimento das 
consequências desta doença.   

Uma homenagem às mulheres valente com 
Endometriose

 Nobre Rassul
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Em 2023, você pode construir e elevar o espírito de 
empreendedor

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

Iniciamos o novo ano e novos desafios 
se fazem presente. Somos desafiados a 
melhorar, a cada dia que passa, o nosso 
estilo e forma de vida. Somos obrigados 
e encorajados a sermos diferentes e todo 
o nosso passo será, sem dúvida, vítima de 
monitoramento social.

Os jovens, em particular, estão numa 
situação de desconforto por conta da 
pressão da vida. Não há emprego formal, 
assim como está cada vez mais difícil in-
gressar nas instituições de ensino supe-
rior. Falta quase tudo que é oportunidade 
na vida dos que representam cerca de 50% 
da população moçambicana, se conside-
rarmos os dados do recenseamento de 
2017. Os jovens moçambicanos são de-
safiados pela vida a se apartarem do mal, 
caracterizado por acções como raptos da 
comunidade empresarial, violação sexual 
de mulheres, roubo em residências, venda 
e consumo de drogas, assassinatos, entre 
outros que demonstram o tal fim do mun-
do, segundo narrativas de alguns crentes 
na palavra do senhor.

Estes factos são testemunhados pelo 
crescimento de casos reportados em in-
formes prestados pelas entidades poli-
ciais, nos quais, diariamente, os fenóme-
nos acima mencionados são indicados 
como motivos da instabilidade social nos 
bairros e famílias de quase todo o país.

Neste início do ano, a sociedade espe-
ra do jovem uma postura e atitude dife-
rentes. Queremos que este (jovem) tenha 
coragem e encontre novas formas de fazer 
a vida acontecer. O jovem é desafiado a 
ser mais interventivo, reparando-se para 
as oportunidades que ainda existem à sua 
volta.

Há quem diga que os jovens devem 
despir a cara de vergonha e enfrentar as 
vicissitudes da vida. Este sentimento é 
suportado pela necessidade de, mesmo 
sem emprego formal, haver coragem por 
parte destes para desenvolver outro tipo 
de iniciativas que possam gerar algum 
ganho na vida desta juventude. Os jovens 
são instados a desenvolver actividades 
que possam colocar pão na mesa e, para 
que isto aconteça, ao invés de solicitarem 
junto às pessoas mais próximas dinheiro 
para alimentar vícios (álcool e drogas), 
deviam fazer os mesmos pedidos mas com 
intenção de iniciar algum tipo de negócio 
possível. Poderá levantar-se aqui falas re-
lacionadas com a incapacidade de dar o 
start, mas, ao mesmo tempo, queremos 
pensar em outros jovens de boa-fé que, 
contactados e confrontados com planos 
de negócios sustentáveis, certamente não 
hesitarão em apostar ou apoiar iniciati-
vas do género. O desafio do nosso jovem 
centra-se na necessidade de pedir ajuda a 
pessoas próximas, o que até chega a con-
seguir, mas, infelizmente, o destino deste 
tipo de apoio deixa simplesmente a de-
sejar. Usamos o pouco que recebemos de 
pessoas de boa-fé para alimentar nossos 
vícios de cigarros, bebidas, drogas, o que 
nos coloca em permanente dependência e 
vulnerabilidade.

O desespero não pode, e nem deve, ser 
motivo para desistirmos de lutar e de de-
finir novas estratégias. Há jovens que têm 
habilidade e conhecimento para liderar 
actividades tais como construção de ca-
sas, pintura de edifícios; para trabalha-
rem como eletricistas, jardineiros, mecâ-
nicos, etc. Você, meu jovem, pode, mesmo 

dentro do bairro, ter a oportunidade de se 
tornar ajudante na esperança de que, com 
os ganhos a serem conseguidos, algo leva-
rás certamente para casa e, assim, cuida-
rás dos seus dependentes.

Uma outra forma de avançarmos com 
a vida seria o despir da vergonha e pegar 
nas actividades do mercado informal com 
uma responsabilidade acrescida. Você, jo-
vem, pode, sim, e aproveitando-se da arca/
congelador que a família tem, em pleno 
verão como este, encher de água limpa 
utensílios tais como bacias, tigelas e fabri-
cando gelo, que todo o vendedor de refri-
gerante precisa. Pode, ainda, anunciar na 
porta de casa que você tem recargas de te-
lemóvel à venda, que tem você sessões de 
explicação e preparação para os exames, 
que oferece serviços de tradução e de en-
sino de línguas. ou ainda   que tem habi-
lidade de trançar e ou para cozinhar em 
festas de aniversário ou casamentos. Você 
promove actividade de dinheiro electró-
nico e tudo isto é, sim, possível quando a 
vontade de vencer reina em primeiro lu-
gar. Jovens que habitam em zonas cujas 
características dos solos permitem maior 
produção agrícola/pecuária, não deixem 
que os mesmos sejam ociosos.

Jovens, vamos nos despir da vergonha e 
pegar no que temos como potencial para 
transformação de nossas vidas. Vamos, 
sim, ser mais interventivos, trabalhar 
mais, produzir e, com isto, contribuir 
para o crescimento económico do país.

Custa construir passos do sucesso, mas, 
para que isso aconteça, primeiro expulse-
mos a vergonha como inimigo principal 
das nossas conquistas.

Bom ano a todos!

MAYITABASSA!MAYITABASSA!

Pacotes Plus 300 | 600 | 1200300 | 600 | 1200

Digita *171# Digita *171# 

Fala MAHALA na Tmcel 
Mais crédito para outras redes
Mais megas Muitos SMS

ATÉ O
VERÃO
VAI FALAR

ATÉ O
VERÃO
VAI FALAR

Anúncio publicitário
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Marido esquece amante no carro, e esposa 
encontra-a na manhã seguinte na garagem

HISTÓRIAS DE VIDAHISTÓRIAS DE VIDA

 Serôdio Towo-serodiotouo@gmail.com

É início de ano, pelo que desejo a 
todos os leitores um 2023 cheio de êxi-
tos e com menos escorregadelas como 
as duas que a seguir conto! Zunguza, 
nome fictício que atribuo ao persona-
gem principal desta história, reside na 
província de Manica, para onde foi 
em busca do emprego, acabando por 
constituir família.

Num belo dia, no mês de Dezembro, 
encontrou-se com Julieta, também 
nome fictício, mulher que conhecera 
anos atrás em Maputo e com quem 
tivera um caso de amor. No reavivar 
das emoções, acabaram caindo em 
um restaurante, onde, na companhia 
de um amigo de Zunguza, consumi-
ram bebida em proporções anormais.

 Chegada a hora do regresso à casa, 
Zunguza, como de costume, tinha de 
acompanhar o seu amigo até à casa 
para, depois, tratar do resto com a sua 
amiga. Mas, como é de costume para 
muitos, quando dois amigos estão 
juntos na companhia de uma única 
mulher, o homem geralmente vai para 
a cadeira da frente e a mulher para o 
banco do passageiro.

É neste instante que o diabo “ofere-
ce” azar à Zunguza. É que ele acom-
panhou o amigo à casa deste em meio 
a uma conversa longa, típica de duas 
pessoas que estavam a ser controladas 
pelo álcool. Enquanto isso, Julienta, 
que tinha bebido tantas garrafas de 
cerveja, adormecia profundamente e 
de nada se dava conta.

Zunguza chegou à casa do amigo e 
deixou-o enquanto falava ao telefone 
com uma outra pessoa. De seguida, 
manobrou a viatura em direcção à sua 
casa, esquecendo-se que levava consi-
go na viatura uma "bagagem" proibida 
- a amante, neste caso. Já passava de 

uma hora da madrugada quando che-
gou à casa, meteu a viatura na gara-
gem, desceu e trancou as portas. Até se 
esqueceu de fechar os vidros. De con-
trário, talvez se tivesse apercebido da 
presença da amiga-amante que estava 
a dormir.

Eish, Zunguza, sem jeito e nem no-
ção do perigo, dirigiu-se ao quarto e 
dormiu.

Quando eram seis horas da manhã, 
a esposa de Zunguza acorda e decide 
sair para o mercado tratar de comprar 
vegetais a fim de preparar uma sopa 
para o seu esposo, que regressara bem 
cansado, fruto de uma excessiva bebe-
deira. No entanto, sem incomodar o 
esposo, ela leva as chaves da viatura do 
marido para afastá-la, de modo a abrir 
espaço para a retaguarda do seu Vitz. É 
nesta mesma altura que se depara com 
a presença de uma senhora ainda em-
briagada a dormir no interior da viatu-
ra do marido.

Podemos imaginar o que aconteceu 
de seguida com Zunguza, bem como 
com a Julieta, sua amante de ocasião.

 Mas porque prometi no início con-
tar histórias de vida, e não apenas 
uma, segue a outra, que de certeza é 
mais picante que a do senhor Zungu-
za. Curiosamente, também aconteceu 
na província de Manica.

Tchakwera, nome fictício, era fun-
cionário da Autoridade Tributária (AT) 
naquela província, e gostava de se mis-
turar com as miúdas, sempre que fosse, 
ia às barracas. Num belo dia, Tchakue-
ra, depois de tanto consumir álcool no 
centro da cidade, decide regressar à 
casa, mas com uma escala numa outra 
barraca ao lado de sua residência. Eis 
que encontra a Sara - também nome 
fictício – uma moça que vivia na mes-

ma rua, com a qual sempre lhe piscava 
o olho. Tchakwera continuou a beber 
e pagava boas quantidades de bebida 
para a Sara e as suas amigas. Entretan-
to, ia acariciando-a com beijos, num 
verdadeiro amor de ocasião.

Na hora do regresso, Tchakwera não 
poupou esforços e pegou na menina 
como a melhor companhia da noite. 
Lá foram juntos! E porque o quintal da 
casa de Tchakwera não tinha vedação, 
e ambos estavam em busca de uma es-
quina para os actos finais, que em con-
dições normais são feitos dentro de um 
quarto, acabaram por encostar bem ao 
lado da janela de Thackwera e come-
çaram com os zig-zags, acompanhados 
por delírios da Sara que eram ouvidos 
pela esposa do Tchakuera, que, de tão 
assustada, tratou de ligar para a vizi-
nhança, solicitando ajuda para que, em 
conjunto, tentassem perceber o que es-
tava a acontecer fora de casa.

A esposa de Tchakwera não ima-
ginava que se tratasse do seu esposo 
o homem que estava ao lado do seu 
quarto. Pensou em outras hipóteses, 
como violação sexual a uma mulher, 
daí o medo de sair sozinha. Ao lado 
dos vizinhos, viria a descobrir que, afi-
nal de contas, era o dono da casa em 
cenas de vergonha e com uma catorzi-
nha da rua.

O mais grave é que Tchakwera nem 
conseguia puxar as calças para cima, 
mas Sara conseguiu fugir, deixando 
no chão a sua calcinha. O que a seguir 
aconteceu cada leitor pode imaginar.

Para a semana, há mais histórias de 
vida por acompanhar aqui nesta rubri-
ca. Bebamos com controlo e medidas 
pois, o perigo não está apenas na es-
trada ou ao volante, mas também po-
demos carrega-lo para a casa!
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NA TENTATIVA DE DISSUADIR MANIFESTAÇÃO

A Polícia da República de Moçambi-
que (PRM) é uma das instituições 
que mais se sente lesada pela im-
plementação da Tabela Salarial 

Única (TSU). Os membros da corporação 
têm, sistematicamente, manifestado a sua 
indignação através de cartas anónimas pu-
blicadas nas redes sociais. Para além disso, 
ameaçaram, por diversas vezes, fazer ma-
nifestação. Preocupado com a situação, o 
comandante-geral da PRM, Bernardino Ra-
fael, orientou aos comandantes para acal-
marem os seus subordinados, ao mesmo 
tempo que ameaçou responsabilizar, disci-
plinar e criminalmente, polícias que parti-
ciparem de qualquer manifestação.

Tal como os membros das Forças Armadas de 
Defesa de Moçambique (FADM), os elementos que 
compõem as fileiras da PRM só começaram a receber 
com base na TSU em Novembro de 2021, com a parti-
cularidade de, nessa altura, terem recebido apenas o 
salário-base, sem qualquer subsídio.

Este facto, associado ao atraso do pagamento dos 
retroactivos, fez crescer uma onda de descontenta-

mento na corporação, confirma-
da pelas várias cartas anónimas 
postas a circular através das re-
des sociais, para além de várias 
ameaças de manifestação.

O sentimento chegou ao 
comandante-geral da PRM, que, 
mesmo que implicitamente, as-
sumiu que seus “pupilos” estão 
insatisfeitos. Na tarde da últi-
ma quarta-feira, 25 de Janeiro, 
Bernardino Rafael dirigiu uma 
reunião virtual, via Zoom, com 
dirigentes de topo da PRM. Na 
ocasião, e segundo a síntese 
elaborada após o encontro, Ra-
fael disse estar a acompanhar 
com preocupação a forma como 
“alguns membros da PRM tem 
reclamado em redes sociais, che-
gando a ameaçar dirigentes, fa-
zer greve, entre várias acusações”.

Em face disso, o chefe máxi-
mo da polícia orientou os parti-
cipantes da reunião a apelarem 
os seus subordinados para que 
“aguardem serenamente pelos 
seus ordenados (salários e re-
troactivos) ”, deixando claro, no 
entanto, que não existem datas 
predefinidas para que tal ocorra. 
Bernardino Rafael deixou claro 
que os agentes da PRM não de-
vem aderir a qualquer manifes-
tação, “sob risco de serem disci-
plinarmente ou criminalmente” 
responsabilizados.

 Governo só pagou dois meses de retroactivos

Dossiers & Factos apurou que os retroactivos dos 
membros da PRM começaram a ser pagos na última 
sexta-feira (27 de Janeiro). Só que, contrariamente às 
expectativas dos membros da polícia, o Executivo só 
pagou retroactivos correspondentes a dois meses, 
alegadamente com a promessa de pagar o que resta 
nos próximos dias. Refira-se que, pelo menos até sex-
ta-feira, os agentes da PRM ainda não tinham recebido 
os seus ordenados, um atraso que, de resto, tem sido 
recorrente desde que o Governo começou a imple-
mentar a nova tabela salarial.

Agentes da polícia ouvidos pelo Dossiers & Factos 
estão igualmente preocupados com o facto de os 
novos quantitativos da tabela das Forças de Defesa e 
Segurança (FDS) não serem públicos. À semelhança 
dos quantitativos das FADM, os da polícia continuam 
no “segredo dos deuses”, alegadamente por “razões 
estratégicas”.

De olho nas autárquicas

Na mesma reunião que orientou na última 
quarta-feira, Bernardino Rafael vincou a neces-
sidade de a corporação começar a preparar-se 
para o mais importante evento político do pre-
sente ano – as eleições autárquicas, que terão 
lugar em Outubro.

“No aspecto dos preparativos para a segurança 
do processo das eleições autárquicas, o dirigente 
chamou atenção a todos os dirigentes, sobretudo 
aos dos distritos autárquicos, [para que] em caso 
de partidos políticos comunicarem uma marcha, 
se leve em conta todo o procedimento legal com 
urgência, em coordenação com autoridades mu-
nicipais, para evitar que em casos de erros a PRM 
seja culpada”, determinou o comandante-geral.

Texto: Amad CandaD&F

Bernardino Rafael ameaça polícias

Eis a síntese da reunião em causa

Bernardino Rafael
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poetisa é o lançamento de uma das suas obras.
 

“Ano de muitas realizações”

Ginho Sibia, produtor e promotor de eventos, ava-

lia de forma positiva o ano passado, que foi marcado 
por um “bum” de actividades após o fim do confina-
mento provocado pela Covid 19. “Praticamente to-
dos despertámos para fazer eventos até em espaços 
que nunca imaginamos que se pudesse fazer música 
ao vivo, por exemplo. As galerias abriram e os artis-
tas mostraram que, mesmo com o impacto que so-
freram, não pararam de trabalhar, foram exposições 
atrás de exposições”.

Sibia destaca o “renascimento” de vários músicos 

Agentes culturais prometem dar tudo 
em 2023
2022 Ficou marcado pela retoma 

das actividades artístico-culturais, 
mercê do levantamento das medi-
das restritivas que visavam fragili-

zar a pandemia da Covid-19. Só esse facto 
já permitiu que superasse 2021, na medi-
da em que proporcionou oportunidades a 
vários artistas. Há, ainda assim, quem te-
nha visto pouca diferença, mas todos con-
vergem na ideia de que 2023 será melhor, 
desde que nenhuma outra “pandemia” se 
coloque pelo caminho.

Para Benedita Filipe, artista plástica, o ano de 2022 
foi de grandes realizações, a começar pela oportuni-
dade que teve de fazer parte da AMEAM – Associa-
ção Médica de Escritores e Artistas de Moçambique, 
o que lhe permitiu alcançar vários feitos. A título de 
exemplo, foi oradora numa sessão em que se falou 
da “arterapia”, uma associação das palavras “arte” e 
“terapia”. 

A par disso, a artista está envolvida em várias ba-
talhas sociais, estando actualmente a trabalhar de 
forma voluntária na Penitenciária de Ndlavela. “Tam-
bém fui convidada para ser, com a cantora Sizaquel, 
embaixadora do projecto “empreender a arte como 
negócio”. Estas duas actividades, se não todas, fica-
ram muito afectadas com a minha saída do país. Mas 
me alegra ter tido a oportunidade de expor trabalhos 
artísticos no espaço lusófono (recriação da máscara), 
com muito bom feedback”, disse.

  Em 2023, a perspectiva é dar continuidade ao 
que foi iniciado no ano passado, acoplando algumas 
novidades. “Tenho o projecto de conciliar o comba-
te/prevenção do HIV com a vertente artística. Mas 

vai depender do apoio, financiamento. E se tiver que 
transitar para outro, que seja, ciente de que tudo é 
difícil. Para o mês da mulher, gostaria de enaltecer as 
lutas das mulheres, mas estou numa limitante geo-
gráfica, apenas esperemos. Para já, reservo-me a es-
ses contextos”, realçou.

“O ano da ponte”
 
A poetisa Chissola Daud projectou-se 

em 2022, por isso, considera ter sido o 
“ano da ponte”. Começou a “voar” a 16 de 
Junho, dia da criança africana, permitindo 
que várias janelas se abrissem. Empática, 
a artista também usou da sua arte para 
apoiar a luta pelos direitos dos “amputa-

dos” e pela desigualdade so-
cioecónomica em África.

 
“No mesmo ano, partici-

pei do programa de jovens la-
tinos para promoção da justi-
ça e paz no mundo. Pelo que, 
depois passei a colaborar 
com uma ONG da Argentina 
que luta pelos direitos huma-
nos, tendo sido honrada com 
uma menção pelo activismo 
social a favor do povo africa-
no”, congratula-se.

 Foi também em 2022 que 
a poetiza recebeu a proposta de dispu-
tar prémio mundial de poesia, na Itália, 
tendo sido alvo de uma “menção hon-
rosa”. Concorreu com o poema “Retalho 
Negro”.

  “Em suma, 2022 foi o ano em que 
renasci para África, em prol da reflexão, 
intervenção social, pela equidade tão re-
mota e sonhada pelo povo”, celebra. No 
ano em curso, o objectivo primordial da 

Benedita Filipe – Artista plástica

 Mudluvela Mazuze – Investigador cultural e artista plástico

Ras Tony – Músico

COM OBJECTIVO DE CONSOLIDAR A RECUPERAÇÃO

Texto : Albino MahumanaD&F
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gações culturais e estratégias para tornar mais coesa a 
escola de dança de que faz parte.

 “Pretendo ainda dar vida e continuidade ao pro-
jecto Mintsati, colorindo o nosso distrito de Marracue-
ne, com mensagens educativas nos murais, feitas em 
obras antigas e abandonadas, legalizar juridicamente 
a nossa escola, queremos resgatar o que foi se perden-
do ao andar dos tempos sobre nossa história e cultura, 
isto pela ignorância, negligência, desconhecimento e 
egoísmo por toda a massa da sociedade. Tirem-nos o 
sono, mas nunca o sonho”.

 
“Foi um ano para esquecer’

 
Ras Tony é o mais cáustico dos nossos entrevista-

dos, o que é notório até na forma como avalia 2022. 
“Tivemos tempos turbulentos por causa da crise finan-
ceira, acompanhada da Covid-19. A cultura viveu mo-
mentos muito difíceis, daí que 2022 foi um ano para 
esquecer”.

  Apesar de tudo, diz ter continuado a escrever e 
gravar melodias na esperança de atrair mais parceiros. 
Aos mais novos, apela para que sejam criativos, “para a 
nossa cultura continuar nos patamares a que acostu-
mou o povo moçambicano. Aqui há talento sério”.

 Porque pretende liderar pelo exemplo, Tony pro-
mete lançar no presente ano o seu novo disco, mas 
não precisa as datas.

e bandas, como foi o caso dos Kappa Dech, assim 
como a distinção de vários outros, entre eles Jimmy 
Dludlu, que arrecadou um prestigiado prémio 
na África do Sul. Fenómeno similar assistiu-se na 
literatura.

  “Vimos os consagrados Juvenal Bucuana, Mia 
Couto, Paulina Chiziane, Luís Bernardo Honwana, 
Sara Jonas, serem distinguidos. Stewart também 
surpreendeu-nos com o seu primeiro livro”, assinala.

 A fotografia, a dança e a moda também brilha-
ram. Na última disciplina, não passou despercebido 
o retorno do Moçambique Fashion Week, a maior 
montra nacional. Ginho Sibia só lamenta que todo 
este movimento não tenha produzido ganhos mate-
riais ao nível do que se desejava.

 “Infelizmente, o dinheiro é que andou desapare-
cido, mas, mesmo assim, tanto os empresários, como 
os artistas, não pararam. Não fomos tão felizes como 
antes, mas nos tornamos pessoas novas e aprende-
mos também a lidar com novos desafios e a ver a vida 
de outra forma”.

 Acredita que 2023 será melhor, uma vez que to-
dos os artistas se estão a esforçar para dar o seu má-
ximo. Prova disso é que, “logo na primeira semana do 
ano, vimos eventos acontecerem e vamos avançar 
com o festival Marrabenta. Já vimos artistas home-
nageando outros artistas, que é uma iniciativa de 
louvar. Quanto a mim, já fiz dois concertos este ano, 

do Chico António e da Rhodália, que foram um ver-
dadeiro sucesso e em breve farei da Xixel Langa. E há 
outros projectos que estão por vir, com músicos na-
cionais e internacionais”, realçou.

 A fonte enxerga oportunidades nas artes plásti-
cas, e pretende tirar proveito das mesmas. Um dos 
planos é produzir a primeira exposição da pequena 
artista Charlene Sibia, na Galeria do X-Hub, já no pró-
ximo mês de Fevereiro.

 
“Tirem-nos sono, mas nunca o sonho”

 
Por sua vez, Samuel Djive descreve 2022 como 

um ano positivo, em virtude de ter realizado 90% dos 
seus projectos artísticos, pessoais e familiares. Gran-
de parte desses projectos só não se concretizou antes 
por conta do confinamento imposto pela pandemia 
da Covid-19. Para 2023, o desejo do artista plástico é 
claro: “alcançar o que não consegui no ano passado, 
criar mais projectos culturais, inclusivos, continuar 
com os meus estudos, viajar, criar parcerias com mais 
instituições culturais, dentro e fora do país”.

Já Mudluvela Mazuze, investigador cultural e 
artista plástico, fala de um 2022 “desafiador de um 
modo geral”, pois, embora se tenha trabalhado mui-

to, “as portas ainda não estão tão abertas”. Ele próprio é 
exemplo do quão os artistas se empenharam. Diz ter rea-
lizado 80% dos projectos traçados, quer no plano indivi-
dual, quer no plano colectivo. 

No presente ano, promete “dar continuidade aos pro-
jectos colectivos e particulares, designadamente investi-

Samuel Djive – Artista plástico

Chissola Daud – Poetisa

Ginho Sibia – Produtor e promotor de eventos
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to n° 51/2017, de 9 de Outubro.
 Nos termos do artigo 46 do RSSO, o subsídio de funeral 

é atribuído na sequência da morte dos titulares das pensões 
por velhice e por invalidez ou do beneficiário que a data da 
morte, tenha, pelo menos, três meses com entrada de con-
tribuições no Sistema de Segurança Social, assim como pela 
morte do titular da pensão reduzida.

Com o objectivo de servir mais e me-
lhor os beneficiários do Sistema de 
Segurança Social, o Instituto Nacio-
nal de Segurança Social (INSS) ac-

tualizou, com efeitos a partir do dia 28 de 
Dezembro de 2022, o valor do subsídio de 
funeral de 5 mil para 10 mil meticais, um in-
cremento na ordem de 100 %.

O subsídio de funeral é uma das prestações (benefícios) 
do Sistema da Segurança Social que é paga pelo INSS para 
subsidiar as despesas fúnebres, em caso de morte dos benefi-
ciários (trabalhadores) e pensionistas. 

Este subsídio foi instituído no Sistema de Segurança So-
cial por Diploma Ministerial nº 143/93, de 8 de Dezembro, no 
âmbito do alargamento material do Sistema e era suportado 
pelo Fundo Especial dos Trabalhadores (Fundo Especial). O 
mesmo conheceu sucessivos ajustamentos, tendo o anterior 
aumento, no valor de 5 mil meticais, sido registado no ano de 
2013.

 Face à conjuntura económica do país, caracterizada pelo 
aumento generalizado dos preços de bens e serviços, consta-
tou-se uma redução do poder de compra das famílias. Com a 
recente actualização do valor do subsídio de funeral, que re-
sultou de um estudo que teve como base o levantamento de 

custos para realização de um funeral ao nível das provín-
cias, o INSS decidiu contribuir para a melhoria das condi-
ções de vida dos utentes do Sistema de Segurança Social.

 O subsídio de funeral, a par do subsídio por morte e 
da pensão de sobrevivência, fazem parte das prestações 
por morte, previstos no artigo 40 do Regulamento de Se-
gurança Social Obrigatória (RSSO), aprovado pelo Decre-

Texto: CortesiaD&F

Pensionistas recebem 
material de construção

Subsídio de funeral actualizado para 10 mil 
meticais

10 pensionistas do Sistema de Se-
gurança Social, afectados pelos 
ciclones Guambe e Ana, bene-
ficiaram, recentemente, no âm-

bito do Programa de Acção Sanitária e 
Social, de material de construção, cons-
tituído por sacos de cimento, barrotes e 
chapas de zinco.

Neste processo, a Delegação Provincial do INSS 
de Nampula contemplou pensionistas de várias 
regiões da província de Nampula, sendo três da 
cidade capital (Nampula), dois do distrito de Mo-
napo, dois de Nacala, um de Angoche, um de Ri-
baué e um de Namapa.

  Os pensionistas contemplados mostraram-se 
satisfeitos com o gesto do INSS, que, segundo 
eles, irá minimizar a sua situação habitacional.

 O INSS, motivado pelo espírito de reconheci-
mento e valorização dos verdadeiros donos do 
Sistema de Segurança Social, tem estado, um 
pouco por todo o país, a desenvolver, no âmbito 
do Programa de Acção Sanitária e Social, diversas 
acções visando a melhoria da qualidade de vida 
dos pensionistas e seus familiares.

 Aos pensionistas, o INSS tem oferecido, a título 
de exemplo, cadeiras de rodas (para os que pos-
suem deficiência motora); habitações e material 
de construção; cestas básicas, material de protec-
ção contra pandemias, bem como tem assistido 
aos que sofrem de problema de visão; entre ou-
tras acções.

Edifício-sede do INSS

INSS tem estado atento à situação dos pensionistas

Texto: CortesiaD&F

NAMPULA

INCREMENTO É DE 100%
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MAXIXE

O Município da cidade da Maxixe, 
em Inhambane, poderá contar 
ainda este ano, e pela primeira 
vez na história, com semáforos 

em algumas vias de acesso com grande 
fluxo de viaturas. A garantia foi dada pelo 
respectivo edil daquela autarquia, Fernan-
do Bambo, que aponta a redução dos aci-
dentes de viação como um dos principais 
propósitos.

Numa altura em que faltam apenas nove meses para 
o fim do mandato do executivo liderado por Fernando 
Bambo, o Conselho Municipal da cidade da Maxixe, 
no âmbito do cumprimento do seu manifesto eleito-
ral, projecta montar semáforos nas vias de acesso com 
maior fluxo de viaturas.

Trata-se de uma iniciativa que, segundo a edilidade, 
tem por objectivo reduzir o sangue nas estradas, de-
rivado de acidentes de viação que têm ocorrido com 
frequência nos últimos dias. A ideia está, ainda assim, 
longe de reunir consenso entre os munícipes.

Fernando Machado, por exemplo, não considera 
prioritário o investimento na montagem daqueles si-
nais luminosos. "Os munícipes não precisam de semá-
foros. Eles precisam de hospitais, de água, de energia 
e de mais escolas. Na nossa cidade, não temos pro-
blemas de congestionamento de viaturas, excepto na 
N1. Caso a edilidade avance com este projecto, estará 
a gastar dinheiro que devia usar para fazer outras coi-
sas", advertiu

Por sua vez, Agner Jorge, automobilista que diaria-

mente transporta passageiros de Maxixe à Massinga e 
vice-versa, aplaude a iniciativa. Segundo ele, além de 
regular o trânsito, os semáforos vão emprestar uma 
nova imagem àquela que é considerada a cidade eco-
nómica da província de Inhambane.

"É uma boa nova. Há anos que precisávamos dos 
semáforos na cidade. Como podemos ver, nos últimos 
tempos tem crescido o número de viaturas e, conse-
quentemente, tem havido muito engarrafamento, 

Texto: Anastácio Chirrute, 
em InhambaneD&F

Automobilistas saúdam a iniciativa

O desrespeito aos sinais é notório

Edilidade projecta investimento nas 
vias de acesso

principalmente no período de tarde", argumentou, 
acrescentando que "agora cabe ao próprio Município 
honrar com a sua promessa".

Mesmo posicionamento é partilhado por moto-taxis-
tas, que não vêem a hora de ver o sonho tornar-se rea-
lidade. É o caso de Sérgio Betane, que apela e também 
exorta as autoridades a intensificarem campanhas de 
educação cívica, com vista a dotar os automobilistas de 
conhecimentos sobre o funcionamento dos semáforos.

"A iniciativa é louvável, mas eu sou da opinião de que, 
antes de se avançar com o projecto, o Município ou a 
polícia deviam promover algumas palestras de sensibi-
lização envolvendo automobilistas e passageiros, que 
é para poder explicar como os semáforos funcionam e 
como atravessar a estrada, que é para não haver dificul-
dades na prática".

Celso Fernando também alinha no mesmo diapasão, 
considerando que o problema de acidentes não está ne-
cessariamente ligado à falta de semáforos. “É só imagi-
nar que, mesmo agora que temos passadeiras e outros 
sinais de trânsito em quase todas as vias, ainda existem 
condutores que transgridem as regras de trânsito. Com 
isso, quero dizer que é necessário, primeiro, que os uten-
tes tenham uma palestra de educação cívica. Talvez só 
assim poderão entender as funções de cada sinal e res-
peitá-los, sugeriu.

 
Fernando Bambo sem datas

Fernando Bambo, o edil da Maxixe, não avança a data 
em que o projecto poderá arrancar, mas garante que 
será antes do fim do seu mandato, ou seja, ainda no pre-
sente ano.

"Esta promessa faz parte do nosso manifesto eleito-
ral. Nós prometemos que neste ano de 2023 a nossa 
cidade terá semáforos. Não posso confirmar a data e 
nem o mês, mas vai ser antes do fim do meu mandato", 
garantiu.

A concretizar-se a promessa, Maxixe será o segundo 
município da província de Inhambane a dispor de semá-
foros, depois do Município de Inhambane.
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NA PROVÍNCIA DE MAPUTO

A vaga de calor que se verifica no 
mês de Janeiro está a causar pre-
juízos no seio dos produtores de 
frangos na província de Maputo. 

Além de perdas associadas ao calor, os 
criadores lamentam a fraca procura por 
parte dos clientes, cenário que contrasta 
com o que se verificou em Dezembro de 
2022.

Dezenas de criadores de frango a nível da provín-
cia de Maputo vêem o seu negócio prejudicado pela 
vaga de calor que tomou conta da zona sul nos últi-
mos dias. Por conta disso, alguns criadores de fran-
go entrevistados pela nossa equipa de reportagem 
dizem ter mesmo baixado, estrategicamente, o nível 
de produção.

 “É complicado quando os frangos morrem por 
causa do calor. Neste mês, diminuímos a quantida-
de, de 800 para 400 pintos, só para que os nossos 
clientes não venham à nossa banca e não tenham o 
que comprar. Infelizmente, deparamo-nos com esta 
situação. Dos 400 frangos que tínhamos, tivemos 
cerca de 140 perdas e, assim sendo, decidimos só 
abastecer no mês de Março, para evitar esse tipo de 
situações”, explica uma produtora residente no bair-
ro de Tsalala, município da Matola.

Apanhados de surpresa

Nas últimas duas semanas, o calor tornou-se ain-
da mais intenso em relação aos primeiros dias do 
mês. Embora os avicultores tenham diminuído o 
número de pintos, as baixas continuaram a ser enor-
mes. “Os pintos, quando ainda pequenos, dão mais 

trabalho e exigem maior atenção desde o controlo 
da alimentação até questões de temperaturas. O 
mesmo serve para os mais grandinhos. Mas depois 

Texto: Hélio De CarlosD&F

 Arlindo Custódio – produtor de frangos

Produção de frangos

Vaga de calor prejudica avicultores

de duas a três semanas, é mais fácil controlar. As per-
das foram assustadoras”, explica Arlindo Custódio, 
avicultor há três anos.

Para Custódio, um calor intenso como 
o que se fez sentir durante o mês nunca é 
uma boa notícia para os que trabalham com 
a produção avícola, isto porque “é exacta-
mente com temperaturas altas que se verifi-
cam grandes baixas e nós não esperávamos 
essa situação. Fui conversando com alguns 
colegas e as perdas são assustadoras”, la-
menta a fonte, acrescentando que, em seus 
aviários, tinha cerca de 1000 pintos, tendo 
perdido, na primeira semana, 34 pintos, e, 
na terceira semana, cerca de 200.

Vendedores finais também 
PREJUDICADOS

“Nestas semanas temos passado mal 
com essas altas temperaturas e isso preju-
dica o nosso negócio. Por exemplo, os clien-
tes gostam de sentir o peso do frango, mas 
quando aquece, nós só damos água, porque 
as galinhas não devem comer enquanto faz 
muito calor, elas não aguentam e morrem”, 
disse uma vendedora.

“É impossível não haver perdas neste ne-
gócio, principalmente quando é tempo de 
muito calor como este que temos estado a 
sentir nas últimas semanas”, esclarece a ven-
dedora, acrescentando que, contrariamente 
a temperaturas baixas, em tempos quentes 
os prejuízos são mais frequentes,
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OMM discute estratégias em
Marracuene

Texto: Dossiers & Factos
Fotos: Albino Mahumana

D&F

A Organização da Mulher Moçambi-
cana (OMM) realizou, recentemen-
te, um retiro provincial no Posto 
Administrativo da Macaneta, dis-

trito de Marracuene, com intuito de come-
çar a preparar as eleições autárquicas mar-
cadas para Outubro do presente ano.

Os oito distritos da província de Maputo – Magu-
de, Manhiça, Marracuene, Matola, Boane, Matutuine 
e Namaacha – tomaram parte do evento, represen-
tados também pelos secretariados do distrito, da 
zona e do círculo.

Máxima Limão Langa, secretária provincial da or-
ganização, explicou que o acampamento, que durou 
três dias, surge da necessidade de avaliar os planos 
do partido FRELIMO para fazer face às XIª Eleições 
Autárquicas no país, que vão decorrer nos quatro 
trimestres de 2023.

“Um dos nossos planos para este ano é este acam-
pamento que hoje se realiza, para juntos, como bra-
ço longo do partido FRELIMO, reflectirmos os pleitos 
eleitorais que se avizinham”. A responsável exortou 
aos participantes que fizessem do retiro um mo-
mento de consolidação, coesão e unidade da OMM 
e do próprio partido.

Por sua vez, Avelino Pinto Muchine, primeiro-se-
cretário do Comité Provincial, defendeu que o retiro 
deve, igualmente, ser visto como um espaço de re-
flexão em torno do desenvolvimento e do papel da 
mulher na sociedade nas dimensões política, eco-
nómica e sociocultural. Não deixou, no entanto, de 
apelar a conjugação de esforços que possam condu-
zir à vitória do partido no poder.

“Este deve ser um momento de reflexão sobre as 

estratégias a adoptar para construir a vitória esma-
gadora da FRELIMO, prevista para 11 de Outubro do 
corrente ano, nas autarquias da Matola, Boane, Ma-
nhiça e Namaacha, e ainda nas vilas de Marracuene 
e da Matola Rio, que este ano, pela primeira vez, en-
tram na corrida como autarquias”, desafiou.

Muchine sublinhou que a OMM assume um pa-
pel estratégico e imprescindível de liderança para 
o envolvimento de toda a sociedade no processo 
das eleições. Defendeu, por isso, ser imperioso que 
a agremiação seja líder nas actividades de sensibili-
zação e mobilização de homens, mulheres e jovens 
para o recenseamento eleitoral, que inicia dentro de 

meses.

Sustentabilidade tam-
bém foi debatida

A OMM está igualmen-
te preocupada com a sua 
sustentabilidade enquan-
to organização, o que pas-
sa necessariamente pelas 
receitas. Ciente disso, o 
secretário das Finanças da 
FRELIMO, Isaías Rabeca, 
elucidou a organização 
sobre quatro possíveis 
fontes de receita, no-
meadamente a cotização 
dos membros, renda de 
imóveis e aluguer bens, 
iniciativas empresariais e 
doações.

“É preciso criar uma di-
rectiva ou actualizar a di-
rectiva sobre o funciona-
mento da área financeira. 
Se o dinheiro está a entrar, 
se há recursos e quais são 
as regras que existem na 
área financeira da organi-

zação”, explicou Isaías Rabeca.
Também, o responsável sugeriu a criação de em-

presas autónomas para uma gestão independente. 
“Se a OMM criar uma empresa, deve colocar mem-
bros que se dediquem exclusivamente àquele negó-
cio e que prestem contas à Direcção da organização. 
Consequentemente,  serão remunerados pelo traba-
lho, porque será uma empresa”.

Uma cooperativa de crédito é outras das possibi-
lidades apresentadas. Segundo o secretário das Fi-
nanças, além de financiar actividades empresariais 
de terceiros, esse tipo de empreendimento pode fi-
nanciar negócios dos membros da OMM. 

Isaias Rabeca Avelino Pinto Mtxini 2

Maxima Limão Langa jpg

DE OLHO NAS ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS
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balho por forma a suprirem as necessidades do dia-a-
-dia. “O que queremos é que as mães tenham algo para 
fazer com vista a terem o sustento próprio, porque não 
vamos conseguir pedir todos os dias aos nossos parcei-
ros itens como fraldas, alimentos e outros. Temos essa 
experiência com algumas mães do distrito de Marra-
cuene e está a dar tudo certo porque elas se têm em-
penhado e fazem a divisão dos ganhos de forma equi-
tativa”, realçou.

 
 “Ensinamos às mães a amarem as suas crianças”

Por seu turno, Aida Jorge, presidente da Associação 
Juntos Somos Fortes, descreveu a rotina da associação, 
composta por mães que têm filhos especiais.

 “Como associação, temos encontros todas as quar-
tas-feiras, nos quais efectuamos uma pequena palestra, 
ensinando às mães a amarem e cuidar dos seus filhos. 
Como mãe que também tem filho especial, esforço-me 
em ensinar outras a tratá-las como deve ser”, disse, an-
tes de condenar mães que abandonam crianças.   

Orações e visitas às famílias são outras das activida-
des que preenchem a agenda das associadas às quar-
tas-feiras. No seio da associação, é ponto assente que, 
para que as crianças especiais tenham uma integração 
plena na sociedade, é fundamental e imprescindível o 
papel dos pais.

Por estas alturas, um dos maiores desafios da asso-
ciação é conseguir um espaço onde possa erguer uma 
escolinha, para além de acolher e abrigar sessões de fi-
sioterapia. Por enquanto, a agremiação funciona na casa 
da presidente, um espaço descrito como “pequeno”.

Aida Jorge ainda fez saber que das 35 mulheres que 
compõem a associação, apenas 10 trabalharam. Ou 
seja, 25 estão no desemprego, enfrentando grandes di-
ficuldades, mais ainda porque uma parte foi abandona-
da pelos maridos.

Mães de Boquisso pedem apoio para 
filhos especiais

Mais de 30 mães pedem espaço 
para cuidar de seus filhos com 
necessidades especiais no bair-
ro Boquisso, município da Ma-

tola. Além de “lugar”, clamam por apoio 
em bens alimentícios, material de higiene, 
cadeiras de roda e ainda pela possibilidade 
de seus filhos se beneficiarem de fisiotera-
pia e de estudos. As inquietações foram 
apresentadas recentemente à Nayde Par-
ruque, esposa do governador da província 
de Maputo, durante a visita que efectuou à 
Associação Juntos Somos Fortes.

Intervindo na ocasião, Nayde Parruque começou por 
enaltecer o gesto das mães, por se terem unido em prol 
do bem-estar das crianças especiais. De seguida, enco-
rajou as mesmas a integrarem as crianças especiais na 
sociedade, levando-as, por exemplo, a brincarem com 
as demais.

“Não pautem somente por juntar as crianças aqui 
porque as nossas crianças são especiais. As crianças de-
vem também conviver com outras crianças com vista a 
perceberem que também são iguais às outras crianças 
da sociedade. Todos somos iguais perante a Deus, pe-
rante a lei e perante o homem”, explicou.

Nayde Parruque e sua comitiva levaram alguns víve-
res para doar àquele grupo de mães, mas, no contacto 
que manteve com as mesmas, garantiu que mais ajuda 
poderá chegar. “O que vamos fazer de hoje em diante é 
interagir com a presidente, porque podem precisar de 

medicamentos, fisioterapia e outros apoios. Assim que 
estão organizados em associação, saberemos como aju-
dar”, afirmou, prometendo, desde logo, uma máquina 
de costura e cadeiras de rodas.

A esposa do governador de Maputo terminou a sua 
intervenção apelando às mães que unam forças de tra-

PERANTE NAYDE PARRUQUE

Texto: Quelto Janeiro
Fotos: Albino Mahumana

D&F

Nayde Parruque entregando donativos à presidente da Associação Juntos Somos Fortes

 Aida Jorge – Presidente da Associação Juntos Somos Fortes
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e no qual os Mambinhas entraram a ganhar, mas aca-
baram por vergar ao fim dos 90 minutos, com os cana-
rinhos a vencerem por 3-2.

Dário Monteiro continua a trabalhar sem contar 
com todos os convocados, uma vez que alguns con-
tinuam a trabalhar nos seis clubes, em Portugal, en-
quanto Fazito, guarda-redes do Ferroviário de Nampu-
la, está ao serviço da selecção nacional, os Mambas, no 
CHAN da Argélia.

A Associação Black Bulls contribuiu com 10 atletas, 
seguida do Ferroviário de Maputo, com cinco joga-
dores. O combinado nacional está inserido no Grupo 
“A”, juntamente com as selecções de Egipto, Nigéria e 
Senegal.

Chingale de Tete – Ângelo Contolo;

Textáfrica – Ivan Tropa;

FC Torrente- Djwa da Silva Ramos;
Vila Fraquense – Edson Lobo Mucuana;
União Desportiva de Songo – Xamini 

Chalinda;
Sport Lisboa e Benfica – Momed Perreira;
CS Marítimo – Kimiss Zavala;
SC Braga – Eduardo Nércio Henriques;
University Of Pretoria- Kelven Mendes;
Ferroviário da Beira – Leonel Queha. O País

Mambinhas sub-20 intensificam
preparação
Os Mambinhas realizaram 

treino de controlo com o 
Costa do Sol no fim-de-
-semana e perderam por 

3-2, mas nada que os fizesse perder 
o ritmo que se procura para a fase 
final do Campeonato Africano das 
Nações do Egipto, em Fevereiro e 
Março deste ano.

A selecção nacional de futebol de Sub-20, os Mam-
binhas, continua a intensificar os trabalhos de prepara-
ção do colectivo, tendo em vista a participação na 17ª 
edição do Campeonato Africano das Nações da cate-
goria, prova a ter lugar nas cidades egípcias de Cairo, 
Alexandria e Ismailia, de 19 de Fevereiro a 11 de Março 
próximos.

Os treinados de Dário Monteiro, por ora somente 
os que actuam internamente, mostram-se confiantes a 
cada dia e a cada treino, na busca de um entrosamento 
que garanta uma boa prestação na prova continental.

Os jogadores que actuam fora de portas, nomea-
damente Djwa da Silva Ramos (FC Torrente); Edson 

Lobo Mucuana (Vila Fraquense); Momed Pereira (Sport 
Lisboa e Benfica); Kimiss Zavala (CS Marítimo); Eduar-
do Nércio Henriques (SC Braga), todos de Portugal, e 
Kelven Mendes, do University Of Pretoria da África do 
Sul, só se juntam aos restantes duas semanas antes da 
partida para Egipto.

Já com muitos dias de trabalhos e com sessões ain-
da a serem feitas uma vez ao dia, os Mambinhas que-
rem fazer melhor do que fizeram na edição passada, 
na sua primeira participação, por isso os jogadores se 
entregam a fundo nas orientações da equipa técnica.

Este domingo, em mais um jogo de controlo, os 
Mambinhas defrontaram a equipa do Clube de Des-
portos da Costa do Sol, num jogo bastante disputado 

Eis a pré-convocatória:

Associação Black Bulls (ABB) – Atílio Henri-
ques, José Zavala, Aylton Zerefos, Belmiro Mutis-
se, Sharid Gopal, Shelton Zandamela, Júlio Car-
relo, Simon Cipriano, Leonel Calção, Cleyd Tropa;

Ferroviário de Maputo – Izequiel Idalina Ma-
chava, António Sumbane, Edilson Nhabanga, 
Saíde Mendes, Dénio Minha;

Costa do Sol – Acácio Muendane, António 
Langa, Eduardo Hino, Yuran Seia;

Ferroviário de Nampula – Fasistêncio João, 
Calilo Traore;

Mambinhas tem apresentado bons resultados

PARA ATACAR CAN

Texto: Dossiers & FactosD&F
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A TERRA E OS HOMENS Fotos de Albino Mahumana

ALVOS

Previna-se do Coronaviros
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DOIS ANOS DEPOIS

Depois de dois anos consecutivos 
em que as celebrações foram 
contidas e discretas, o festival 
Gwaza Muthini está de volta nos 

moldes em que sempre aconteceu. A ce-
lebração dos 128 anos de uma das mais 
emblemáticas batalhas travadas no país 
será uma verdadeira festa popular, ador-
nada, como sempre, pelo canhú, uma be-
bida tradicional que faz parte da história 
de Marracuene.

Em conversa com a nossa equipa de repor-
tagem, Ahmad Shafee Ismail Sidat, adminis-
trador do distrito de Marracuene, explicou 
que, em termos gerais, este ano haverá uma 
grande festa, pois o distrito se encontra pre-
parado a todos níveis.

“Em termos gerais, posso dizer que vamos 
ter uma grande festa, se calhar a maior de to-
dos os anos, estamos a preparar-nos a todos 
os níveis. Logo de manhã, [termos] as cerimó-
nias tradicionais que são norma aqui no dis-
trito, e depois disso vamos ter muita festa até 
ao raiar do sol do dia 3 de Fevereiro”, disse.

Quanto aos artistas que irão participar da 
grande festa, Sidat afirmou que estarão no 
evento artistas nacionais e estrangeiros. “Pos-
so dizer que vamos ter artistas nacionais do 
distrito, da província e também de outras 
províncias, para além de grupos estrangeiros 
vindos de Suazilândia, Lesotho e Itália, o que 
quer dizer que vai ser momento de muita fes-
ta”, disse.

Fez perceber a nossa equipe, que no even-
to estarão 30 ou 40 grupos, e terão 2 palcos 
no distrito, 1 no Gwaza Muthini, e o palco 2 
no jardim da vila, “o que mostra claramente 
que os artistas são muitos, tanto que tivemos 
que fazer dois palcos, e as pessoas vão ter 
que escolher o que mais gostam”, disse.

“Nós queremos mostrar que a cultura moçam-
bicana é internacional, por isso é que também 
vamos privilegiar a vinda deles, temos tudo or-
ganizado para os receber, o que significa dizer 
que estamos à espera de mais de 50 mil pessoas, 
quem viu a última edição antes da Covid-19 

sabe, então nós estamos à espera de pessoas 
que superam esse número”, salientou.

“A bebida de Canhú será inevitável, em to-
dos os bairros estamos a preparar muito Ca-
nhú, queríamos apelar que não se vendesse, 
que fosse oferta, porque o governo distrital 
também vai disponibilizar muita comida em 
nome do distrito, para as pessoas poderem 
disfrutar”, avançou.

No dia seguinte, disse Sidat, haverá um es-
pectáculo no Centro Cultural de Malangatana, 
no sentido de privilegiar aquilo que é a cultu-
ra do distrito.

O administrador apelou às pessoas que irão 
participar do evento para que se previnam da 
Covid-19, pois ainda é uma realidade. “A Covid 
é uma realidade, é preciso prevenir, quem pu-
der estar com a máscara melhor. E dizer que 
nós vamos ter também postos médicos, tere-
mos outros locais também já salvaguardados 
para assistência às pessoas”, disse.

No que diz respeito à mobilidade, a pro-
posta é clara: “deixem os carros e venham de 
transportes públicos, porque dois comboios 
estarão disponíveis às 09:00 horas para che-
gar aqui no distrito, e não só, no local onde 
se vai realizar o espectáculo estará interdita a 
passagem ou estacionamento de viaturas, pe-
las experiências que tivemos no passado”. 

Texto: Dossiers & FactosD&F

Shafee Sidat, administrador de Marracuene

Gwaza Muthini está de volta

“A bebida de Canhú será 
inevitável, em todos os 

bairros estamos a preparar 
muito Canhú, queríamos ape-
lar que não se vendesse, que 
fosse oferta
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INTERNACIONAL
Polícia reprime marcha em 
Luanda e detém activistas

Os activistas Laurinda Gou-
veia e Adolfo Campos, organi-

Regime angolano é alérgico a protestos

Uma dezena de jovens 
angolanos foram deti-
dos no início da tarde 
deste sábado (28.01) 

no Largo das Heroínas, em 
Luanda, quando se concentra-
vam para a marcha que visava 
exigir a  libertação de ativis-
tas  considerados "presos polí-
ticos".

zadores da marcha, também 
foram detidos.

Segundo as autoridades 
policiais, que impediram os 
manifestantes de falarem à im-
prensa, a manifestação não foi 
autorizada pelo Governo da 
Província de Luanda.

Entretanto, segundo Simão 
Kativa, um dos manifestantes, 
os ativistas presos no Largo da 
heroína já estão em liberda-
de. Laurinda Gouveia, Geraldo 
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ANGOLA

Dala e Matulunga foram deixa-
dos na província do Bengo, a 
60 quilómetros de Luanda.

Já os ativistas "Angola Chora 
Por Socorro”, Adolfo Campos, 
entre outros, foram levados 
para kalomboloca. "Todos eles 
já estão a caminho de Luanda", 
garantiu à DW África, Simão 
Kativa.

Kativa reprova a ação poli-
cial. "Estamos num país demo-
crático e de direito. A política 

tem tido um comportamento 
reprovável a todos os níveis".

Forte presença policial

Há agentes da polícia em 
todos os cantos da cidade de 
Luanda. Os agentes cercaram o 
Largo da Independência e das 
Heroínas, locais onde se reali-
zam protestos em Luanda.

Efetivos da Polícia Nacional 
e outros agentes à paisana im-
pedem os cidadãos de perma-
necerem nos espaços públicos, 
inclusive os jornalistas que es-
tavam no local para reportar a 
marcha.

Há um ano atrás das grades, 
Gilson da Silva Moreira "Ta-
naece Neutro" e  Luther Cam-
pos são acusados de vários cri-
mes, entre os quais o de ultraje 
ao Estado.

"Tanaece Neutro", condena-
do a pena de prisão suspensa 
de um ano e três meses, aguar-
da o acórdão do Tribunal da 
Relação face ao recurso inter-
posto pelo Ministério Público.

Já o julgamento de Luther 
Campos foi adiado na sexta-
-feira (27.01) devido ao fale-
cimento da juíza da quarta 
sessão do Tribunal de Luanda, 
onde o ativista é julgado.

A defesa afirma que "já não 
se justifica a prisão preventiva 
do arguido".

São considerados "presos 
políticos" os ativistas Tanaece 
Neutro, Luther Campos, pre-
sos há um ano, ainda o líder da 
seita religiosa "A Luz do Mun-
do", José Kalupeteca, e o líder 
do auto-denominado Movi-
mento do Protetorado Lunda 
Tchokwe, José Domingos Ma-
teus "Zecamutchima". DW


