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Relógio da Covid mais acelerado que o de Nyusi
Na véspera dos 46 anos da
Independência Nacional, Filipe Nyusi
fez a mais recente comunicação virada
à pandemia da Covid-19. Movido pelo
aumento assustador de infecções,
o Chefe do Estado decidiu - e bem endurecer as medidas de prevenção.
Em termos gerais, o Presidente
renovou as medidas decretadas em
Maio, com algumas excepções, todas
elas conservadoras, nomeadamente o
recolher obrigatório, que volta a ser das
22:00 às 04:00 horas, o encerramento
das praias e dos espaços culturais, só
para citar alguns exemplos.
Fê-lo na esperança de travar o
recrudescimento das infecções, num
contexto em que a variante delta era
já uma realidade em Moçambique.
Certamente, o desejo de Nyusi
era voltar em finais de Julho para
anunciar o abrandamento de certas
medidas, como resultado da redução
da velocidade com que o vírus se
propaga.
Lamentavelmente, o desejo e a
realidade estão em pólos opostos.
Entre 25 de Junho e 10 de Julho, o
país registou cerca de 15 mil novas
infecções, e o gráfico continua numa
trajectória ascendente, o mesmo
acontecendo com o número de óbitos.
O ministro da Saúde veio declarar
a terceira vaga, no dia 07 de Julho,
tendo salientado o facto de, nesta fase,
o vírus propagar-se mais facilmente
em relação às anteriores que o país já
enfrentou, para além de ser igualmente
mais letal. Não é para menos, a
média de infecções diárias situase na casa dos mil, o que leva a crer

que, rapidamente, podemos assistir
ao colapso do Sistema Nacional de
Saúde, como avisou Armindo Tiago.
Outra particularidade da terceira
vaga – marcada pela predominância
da variante delta – é o facto de haver
mais “democracia” nas infecções. Era
ponto assente, até aqui, até porque
comprovado cientificamente, que as
crianças eram relativamente mais
imunes que os adultos, mas essa
imunidade parece ter caído por terra.
Há cada vez mais crianças infectadas
nas escolas, conforme comprovam os
comunicados emitidos pelo Colégio
Kitabu e pelo Centro Infantil e
Externato Cantinho do Céu. Muito
provavelmente, haverá mais casos
desconhecidos, até porque muitos
cidadãos negligenciam os sintomas
e sequer se dão ao trabalho de ir ao
hospital para o devido despiste.
Há até indicações de que, nas
escolas públicas, os casos estejam a
ser ocultados por razões políticas. Ao
que se diz, haverá ordens superiores
para que as escolas não divulguem os
casos, como forma de evitar o pânico
e, eventualmente, precipitar um novo
encerramento dos estabelecimentos
de ensino.
Aquilo que nos parece claro é que
a situação está, definitivamente, fora
de controlo, pelo que urge tomar
medidas arrojadas para salvar vidas.
Esperar pelo fim deste novo ciclo
iniciado em 26 de Junho pode não ser
muito inteligente, porque, como já se
viu, o relógio da Covid-19 está bem
mais acelerado que o do decreto do
Conselho de Ministros.

Como cidadãos que desejam o bem
do país, estamos profundamente
preocupados com o que se está
a passar nas últimas semanas, e
entendemos que não seria nada
descabido que o Presidente da
República, naturalmente aconselhado
pela Comissão Técnico-Científica,
revogasse o decreto actualmente em
vigor e impusesse medidas ainda mais
duras, incluindo o encerramento das
escolas.
Acreditamos que essa preocupação
não seja só nossa. Aliás, na última
semana, promovemos um inquérito
na nossa página do Facebook, em
que questionávamos se fazia sentido
suspender as aulas ou não. 70% dos
internautas que responderam ao
inquérito defendem que sim.
Por outro lado, e por estar provada
a falta de respeito pelas mais
elementares medidas de prevenção,
eventos privados, como são os casos
de festas de casamentos, deviam
igualmente ser interditados até
que esteja novamente controlada a
pandemia.
Aos moçambicanos, no geral,
renovamos o apelo para que
redobrem as medidas de prevenção
e sejam polícias da própria
conduta. À Polícia da República de
Moçambique e à Inspecção Nacional
das Actividades Económicas, pedese responsabilidade. A protecção
da vida tem de estar, sempre, acima
dos interesses individuais, por isso,
devem ser intransigentes na tarefa
de fazer cumprir a lei. O nosso maior
valor é a vida!
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As vítimas do “xerife” Zandamela

N

o mesmo ano (2016) em que chegou
ao posto de governador do Banco de
Moçambique (BdM), Rogério Zandamela já dava sinais de que os tempos eram outros e os dias não mais seriam iguais
a nível da banca comercial. Sua primeira vítima
foi o Moza Banco, que foi intervencionado em
Setembro de 2016. Desde então, a lista de instituições – e dirigentes bancários– que sentiram a
“mão-dura” do “Xerife” não parou de crescer. O
Standard Bank, do qual Tomás Salomão é PCA
não executivo, é o caso mais recente.
D&F Texto: Amad Canda

Veio de uma instituição – Fundo Monetário
Internacional (FMI) – conhecida por impor sanções
a países que se desviam da linha, e rapidamente
tratou de o demonstrar em Moçambique, quando
foi chamado, em 2016, para suceder Ernesto Gove
na liderança do Banco Central. Rogério Zandamela
tinha menos de um ano ao leme da instituição
reguladora e fiscalizadora da política monetária e
cambial quando decidiu suspender o Conselho de
Administração e a Comissão Executiva do Moza
Banco, órgãos liderados, à data dos factos, por Prakash
Ratilal e Ibrahimo Ibrahimo, respectivamente.
Numa medida bastante questionada pela crítica
– era considerada atentatória à transparência – o
Banco de Moçambique decidiu que seria a Kuhanha,
uma sociedade gestora do fundo de pensões dos
trabalhadores do próprio BM, a principal accionista
do Moza Banco. Na perspectiva do Banco Central,
a controversa decisão era necessária para “salvar”
uma instituição que enfrentava graves problemas de
liquidez, e “proteger os interesses dos depositantes e
outros credores”.

Após a recapitalização daquela instituição – o
portal Redactormz noticiou, na altura, uma injecção
de cerca de oito mil milhões – o BM anunciou
o fim da sua intervenção no Moza Banco. “Com
a recapitalização e a consequente normalização
da situação financeira e prudencial do Banco
Moza, cessam as razões que ditaram a intervenção
do regulador, no caso em apreço o Banco de
Moçambique”, fundamentou o Banco Central, num
comunicado de imprensa emitido no dia 01 de
Agosto de 2017.
Normalidade foi restaurada, mas responsáveis
não escaparam
A intervenção do Banco de Moçambique
chegou ao fim em 2017, altura em que o regulador
considerou estar “normalizada a situação financeira
e prudencial” da instituição bancária agora liderada
por João Figueiredo. Ainda assim, o “xerife” Rogério
Zandamela não se esqueceu daqueles que, de acordo
com o BM, terão sido responsáveis pela deterioração
financeira e prudencial da instituição em 2015.
Assim, em 14 de Maio de 2018, o Banco Central
emitiu um comunicado, através do qual dava a
conhecer as “penas” que teriam pela frente os
ex-membros do Conselho de Administração e
Comissão Executiva do Moza Banco. Prakash
Ratilal e Ibrahimo Ibrahimo, que estavam à frente
do Conselho de Administração e da Comissão
Executiva, respectivamente, foram multados em 500
mil meticais cada um e inibidos de exercer cargos
e funções em instituições de crédito e sociedades
financeiras durante três anos. As mesmas sanções
recaíram sobre outras figuras que faziam parte da
“nata” do banco, nomeadamente César Augusto
Gomes, Luís Magaço, João Luiz Jorge e Rui Manuel
Guerra.

Estranhamente, o então presidente do Nosso Banco,
João Loureiro, passou
por entre os “pingos
da chuva”, pelo menos a avaliar pelo comunicado do regulador, que, na altura,
não fazia referência a
qualquer sanção para
aquele que era o timoneiro do banco.
Sorte diferente tiveram Paulo Ratilal e Luís Tiago
Pinto, multados em 300 mil meticais e inibidos
de exercer funções em instituições de crédito e
sociedades financeiras por um período de dois anos.
A publicação das penas era, no entendimento
do Banco de Moçambique, uma forma de prevenir
que episódios do género se repetissem e, por
essa via, assegurar os interesses dos depositantes,
investidores e credores, para além de garantir o
normal funcionamento dos mercados financeiro,
monetário e cambial.
Mariano Matsinhe e companhia também
“alvejados”

Rogério Zandamela, governador do Banco de Moçambique

Novembro de 2016. Apenas dois meses depois
de iniciar a intervenção no Moza Banco, o Banco
de Moçambique decretava a liquidação do Nosso
Banco, cujo accionista maioritário era o Instituto
Nacional de Segurança Social (INSS), que detinha
77.2% do capital social.
“Na situação em que se encontrava, com rácios
de solvabilidade muito abaixo de oito, – porque oito
é o mínimo legal, e eles tinham rácios negativos,
problemas de liquidez e também de injecção de
capitais – não haveria outra solução”, explicou, na
altura, o administrador do Banco de Moçambique,
Alberto Bila, após confirmar a revogação da licença
daquela instituição.
O Nosso Banco era uma instituição de pouca
expressão na banca nacional, e esse factor teve um
peso enorme na decisão do Banco de Moçambique,
que, apenas dois meses antes, tinha tomado uma
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instituição. “Trata-se de um dos três bancos maiores
da nossa praça e de alguma forma isso preocupa
ao mercado como um todo. Depois há o impacto
que isto tem na própria instituição, tendo em conta
que isto é um negócio que está sendo afectado pelo
facto de estarem a circular notícias na base de num
comunicado”, disse.
Como já referimos, Tomás Salomão é uma das
figuras de topo do banco e o seu currículo não deixa
de ficar beliscado. Salomão já desempenhou as
funções de Ministro da Economia e Finanças e de
Secretário Executivo da SADC, entre outras.
O afastamento do Standard Bank do MCI afecta
sobremaneira o mercado cambial, porquanto esta
instituição é a detentora da maior reserva em moeda
externa em Moçambique.

Tomás Salomão, PCA do Standard Bank

medida bem mais branda no “caso Moza Banco”.
De resto, os números diziam tudo. Ao contrário
do Moza, que detinha cerca de 93 mil clientes
particulares e oito mil empresas (era o quarto maior
banco moçambicano, com 48 agências em quase
todo o país), o Nosso Banco tinha uma modesta
carteira de clientes, composta por cerca de cinco mil
depositantes particulares e 900 empresas.
Com o banco extinto, foi accionado o Fundo
de Garantia de Depósitos, que previa o reembolso
de 20 mil meticais para os depositantes singulares,
excluindo as empresas.
Porque “a justiça tarda, mas não falha”, apenas
volvidos três anos é que foram conhecidas as
sanções para os ex-gestores da instituição, na sua
maioria ligados ao partido no poder. Embora fosse
administrador não executivo, Mariano Matsinhe
foi punido, à semelhança de Mussá Tembe,
então director executivo do Nosso Banco, e os
administradores Francisco Mazoio, então presidente
do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS),
Adelino Buque, Tomás Sando e Jaime Mutolo.
Os seis foram obrigados a pagar multas de 500
mil meticais cada um e foram igualmente inibidos
de exercer cargos e funções em instituições de
crédito e sociedades financeiras, durante três anos.
Estranhamente, o então presidente do Nosso Banco,
João Loureiro, passou por entre os “pingos da chuva”,
pelo menos a avaliar pelo comunicado do regulador,
que, na altura, não fazia referência a qualquer sanção
para aquele que era o timoneiro do banco.

três processos de contravenção contra si e dois dos
seus colaboradores. Na mesma nota, a instituição
garantia uma resposta “dentro de 10 dias” e apelava
“a calma”.
"O facto do Standard Bank já não poder se
financiar ou adquirir moeda estrangeira no Mercado
Cambial Interbancário faz com que a sua fonte de
moeda estrangeira para atender às necessidades dos
seus clientes esteja limitada apenas às receitas de
exploração e à compra de divisas junto ao público", foi
assim que o director executivo da Confederação das
Associações Económicas de Moçambique explicou o
alcance da medida anunciada pelo regulador.
Por outro lado, Sengo referiu-se aos danos
reputacionais que a situação poderá causar à

Até ao fecho desta edição, na sexta-feira, a medida
ainda vigorava. O Standard Bank é a vítima mais
recente da vigilância do “xerife”, mas, pelo meio
(Agosto de 2019), o antigo chefe da missão do FMI
para Arménia, Costa Rica, Gâmbia, Guatemala,
Libéria, Malásia, Nicarágua, Peru, Trinidade e
Tobago e Zimbabwe “apanhou” o antigo presidente
do Banco Comercial de Investimentos (BCI), Paulo
Sousa.
Multado em 200 mil meticais, Sousa também
viu-se impedido do exercício de cargos sociais e
de funções de gestão em instituições de crédito e
sociedades financeiras, por três anos, em virtude de
ter "agido em conflito de interesses aquando da sua
participação no processo de apreciação e decisão da
proposta de aquisição da Interbancos pela Sociedade
Interbancária de Moçambique (SIMO)", justificou,
na altura, o BdM.
“Odiado por alguns e amado por outros”, Rogério
Zandamela tem se mostrado actuante no mercado
financeiros nacional, o que contrasta com o reinado
“calmo” do seu antecessor, Ernesto Gove.

Standard Bank, a última “vítima”
A 23 de Junho último era a vez do Standard Bank
cair nas malhas do “xerife” Zandamela, por razões
completamente diferentes daquelas que ditaram
a recapitalização do Moza Banco e a revogação
da licença do Nosso Banco. Em um comunicado
sucinto, o Banco de Moçambique anunciou a
suspensão do Standard Bank de todas as operações
do Mercado Cambial Interbancário (MCI).
O comunicado emitido pelo BdM escusou-se de
referir as razões, que só foram conhecidas graças
a reacção da instituição visada, no dia seguinte. O
Standard Bank confirmou ter sido notificado de

Standard Bank é a mais recente “vítima” do “xerife”
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DA “PRIVATIZAÇÃO” DO EFECTIVO A QUESTÕES LOGÍSTICAS

A radiografia de uma
polícia cheia de problemas

M

udou recentemente a cor do
uniforme, de cinzento para
azul, mas, internamente, o cenário na Polícia da República
de Moçambique (PRM) continua “pálido”. Há
supostos problemas logísticos graves, negócios ilegais e um efectivo que, apesar de manifestamente insuficiente, ainda é “amputado”
para proteger interesses particulares.
D&F Texto: Arão Nualane

Em Dezembro de 2018, a Polícia de Protecção abandonou
o uniforme cinzento, passando a trajar o de cor azul. A estreia do novo uniforme aconteceu em plena cerimónia de encerramento do 38.º Curso Básico, dirigido ao mais alto nível
pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, na Escola Prática
da PRM de Matalane, distrito de Marracuene, província de
Maputo.
Na ocasião, o Comandante em Chefe das Forças de Defesa e Segurança (FDS) disse que a mudança de imagem devia,
igualmente, representar o “renascer” da corporação. Volvidos
dois anos, não há nada que faça crer que a Polícia tenha, de
facto, “renascido”. Pelo contrário, assiste-se a problemas que
minam o desempenho dos seus agentes.
Um dos mais graves problemas está ligado à insuficiência

de efectivo, que, de resto, não é propriamente uma novidade.
Acresce-se a isso, porém, o facto de parte dos poucos agentes
disponíveis para assegurar a “paz e tranquilidade públicas” ser
desviada para proteger pessoas supostamente importantes e
suas respectivas propriedades, conforme afiançaram ao Dossiers & Factos fontes da corporação.
Trata-se, ainda de acordo com as nossas fontes, de actos
fomentados pelos comandantes das esquadras, em troca de
dinheiro, mas alguns exemplos parecem vir de cima. Recorde-se que, recentemente, na nossa edição 420, noticiámos um
caso de disputa de terra, na cidade da Matola, que acabou
sendo ilegalmente dirimido pelo Comandante Provincial da
PRM em Maputo, Inácio Dina.
Depois de ordenar o despejo de uma família que ocupava o espaço há cerca de 80 anos, Dina terá destacado polícias
para guarnecerem a propriedade. Quando confrontado pelo
Dossiers & Factos, o comandante provincial refutou a acusação, mas uma nota enviada pelo Comando da PRM a um cidadão indiano que reivindica o terreno confirma o facto.
Enquanto os agentes são colocados a trabalhar para particulares, a situação de vulnerabilidade da esmagadora maioria
dos cidadãos agrava-se. “Se for a ver, agora, durante o dia, há
muitos polícias na rua, mas de noite já não está ninguém, tanto é que se as pessoas vão meter queixa nas esquadras no período da noite, hão-de ver que não há efectivo”, denunciou um
agente da PRM afecto a uma esquadra da cidade de Maputo.
Estuda-se à revelia na PRM

Entre os problemas que mais preocupam as nossas fontes está o facto de, supostamente, o Ministério do Interior
não abrir espaço para que os quadros da Polícia se possam
formar academicamente. Sendo assim, muitos são os agentes
que se viram forçados a estudar à revelia e quase que de forma clandestina, expondo-se ao risco de enfrentar processos
disciplinares, se descobertos.
“As pessoas que não têm costas quentes estudam às escondidas. Nenhum comandante diz ‘vai à escola’. Aparecem
e dizem isso em público, quando, na prática, é diferente”, afirmam as nossas fontes.
Por outro lado, os agentes da polícia dizem-se preocupados com as dificuldades logísticas que caracterizam a corporação, a começar pelo próprio uniforme. “Como é possível
dar sapato ao polícia de três em três anos? Se for a prestar
atenção, há-de notar que, na rua, o fardamento está pálido”,
lamentam.
Nas esquadras, já há suspeitas de esquemas ilícitos ao nível do sector responsável pelas requisições. “Desconfiamos
que as requisições estejam a ser feitas para o material, porém, há quem faça desvio de aplicação”, atiraram as fontes,
que classificam como “lastimáveis” as condições de trabalho.
O descontentamento na Polícia, pelo menos na cidade
de Maputo, também é motivado por aquilo que classificam
como “péssima qualidade” da comida fornecida pela Chicken Palace, cuja contratação se suspeita que tenha sido feita à margem da lei. “O que constatámos é que não houve
concurso público, mas sim indicação a dedo, por existirem
ligações de afinidade, ou usaram o sistema das comissões
para termos a Chicken Palace a fazer o serviço”, acusam os
agentes.
“Polícias sabem onde reclamar” - Orlando Mudumane
Instado a pronunciar-se sobre as várias queixas apresentadas pelos agentes da PRM, o porta-voz da Polícia, Orlando
Mudumane, começou por dizer que “os polícias sabem onde
reclamar”, tendo acrescentado que “não seria o Jornal Dossiers & Factos a resolver os problemas, caso existam”.
De seguida, desdramatizou o problema dos uniformes,
argumentando que ninguém tem interesse de ver agentes
da PRM com uniformes rotos, uma vez que são a “face visível do Estado moçambicano”. Na perspectiva do porta-voz, as fontes que forneceram a informação “só querem
criar polémica”, e a pessoa (o jornalista) que a redigir “vai ser
descredibilizada”.
Relativamente à Chicken Palace, Mudumane não confirmou, mas também não negou que tenha sido contratada por
ajuste directo. Sublinhou, apenas, que a relação com aquela
empresa dura há já algum tempo e é saudável. Por outro lado,
reiterou que se os agentes têm reclamações ligadas à qualidade da comida, “sabem para onde encaminhar o problema”
“PRM está há um ano sem pagar” – Chicken Palace

PR na cerimónia de encerramento em que foi inaugurado o novo uniforme, em 2018

Igualmente, contactámos a empresa Chicken Palace,
mas nem ela foi capaz de clarificar o processo da contratação.
Demo de Melo, responsável pela venda de serviços, disse que
não estava em condições de dizer que modalidade tinha sido
usada, uma vez que a respectiva documentação não estava
na sua posse.
De acordo com a fonte, a empresa vai apurar até que ponto as reclamações sobre a qualidade da comida correspondem à verdade, assegurando que “a PRM é um cliente a ter
em conta, apesar de estar há um ano sem pagar as dívidas”.

Anúncio publicitário

CONTROLA E ACUMULA
OS TEUS GIGAS
Com os pacotes Max Controle
navegas à tua medida.
Adere já numa das nossas lojas.
Ofertas disponíveis no serviço DUO dados.
MODEMS MI-FI OU CPE PODEM SER ADQUIRIDOS NAS LOJAS TMCEL
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ATRAVÉS DAS TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO

EUA colonizam o mundo e estão em
rota de colisão com a UE

O

domínio das tecnologias de comunicação veio consolidar a
posição dos Estados Unidos da
América enquanto maior potência mundial. Plataformas como Facebook
ou Google são usadas por milhares de pessoas em todos os quadrantes, e aproveitam
esse facto para tirar vantagens económicas,
políticas e estratégicas, ao mesmo tempo que
“engolem” iniciativas do género que não sejam da América. É um autêntico “colonialismo digital”, ao qual só a China parece capaz
de fazer face.

D&F Texto: Dossiers & Factos
Na prática, é tudo uma questão de estatística. A grande capacidade de processamento de dados pessoais por
parte dos Estados Unidos da América coloca o país num
patamar bastante superior em relação às demais nações,
fazendo com que estas sejam incapazes de competir no
cada vez mais importante mercado digital.

Usando a lógica colonial – açambarcar matéria-prima
e transformá-la em algo infinitamente mais valioso – as
várias plataformas de comunicação norte-americanas
assenhoram-se, de forma gratuita, dos dados pessoais dos
utilizadores. Trata-se de informações difusas que, depois
de compiladas, permitem traçar o perfil de cada utilizador – estilo de vida, preferências, hábitos de consumo, etc.
Fundamentais na definição de estratégias de marketing, os perfis detalhados dos utilizadores são, posteriormente, vendidos a peso do ouro às empresas. Sucede que,
nesta fase, as gigantes tecnológicas norte-americanas,
com a Google à cabeça, são acusadas de conferir privilégios às empresas norte-americanas, marginalizando as
restantes, um acto classificado como concorrência desleal.
“O Facebook é usado por quase três bilhões de pessoas todos os meses e quase sete milhões de empresas
publicam anúncios comerciais no Facebook. Assim, o Facebook colecta enormes quantidades de dados das actividades dos utilizadores das suas redes sociais (WhatsApp
e Instagram), o que permite atingir grupos de utilizadores de forma específica”, disse, em Junho último, a vice-presidente executiva da Comissão Europeia, Margrethe
Vestager.
A este propósito, a Comissão Europeia lançou mesmo uma investigação contra a Google, com o objectivo de

Quem tem informação tem cada vez mais o mundo na mão

avaliar possíveis violações de leis da concorrência vigentes na União Europeia.
“A Lei da Concorrência e as leis de protecção de dados
devem trabalhar lado a lado para garantir que os mercados de publicidade expostos funcionem em igualdade
de condições, em que todos os participantes no mercado
protejam a privacidade dos utilizadores da mesma forma”,
destacou Vestager, antes de visar especificamente a Google: “a Google recolhe dados para serem utilizados para
fins de publicidade direccionada, vende espaço publicitário e actua também como intermediário de publicidade
online”, estando “presente em quase todos os níveis da cadeia de fornecimento” dos anúncios na Internet, assinala
a responsável.
Tida como “inimiga” das big-tech norte-americanas,
por conta das pesadas multas por si impostas, Margrethe
Vestager têm se batido fortemente a favor da igualdade de
condições de concorrência, factor que considera ser “essencial para todos na cadeia de fornecimento”.
Só a China mostra resistência

Nos últimos anos, a China tem sido a maior rival dos
EUA na batalha económica. Esta realidade é também verificável no domínio das tecnologias de comunicação, no
qual o país dirigido por Xi Jinping é o único que consegue
evitar sucumbir aos pés dos americanos, enquanto vai,
também, criando suas zonas de influência.
Em 2019, um relatório da Conferência das Nações
Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, citado pela
BBC, indicava que sete plataformas dos dois países [EUA
e China] detinham, sozinhas, dois terços do valor total
do mercado digital no mundo todo. São elas: Microsoft,
Apple, Amazon, Alphabet/Google, Facebook, Tencent/
WeChat e Alibaba.
O domínio dessas gigantes de tecnologia é avassalador, mas, ainda assim, continuam empenhadas em fechar
todos os caminhos para o crescimento de outras plataformas, assegurando, assim, a perpetuação do seu “reinado”.
Quando se sentiu acossado pela plataforma de mensagens WhatsApp, o Facebook avançou, em 2014, para a
compra da mesma, numa transação avaliada em 16 bilhões de dólares. Antes disso, em 2012, Mark Zuckerberg
- fundador do Facebook – tinha desembolsado 1 bilhão de
dólares para adquirir a emergente rede social Instagram,
que tinha, na altura, pouco mais de 500 dias de existência.
Enchimento:“a Google recolhe dados para serem utilizados para fins de publicidade direccionada, vende espaço publicitário e actua também como intermediário de
publicidade online”, estando “presente em quase todos os
níveis da cadeia de fornecimento”

Anúncio publicitário

Retoma de Voos

A partir do dia 2 de Julho voe de Maputo para

Vilankulo e Inhambane
TODAS AS SEXTAS-FEIRAS E DOMINGOS

COMPRE JÁ O SEU BILHETE! Acesse www.lam.co.mz,
Ligue para 1737, Visite as nossas Lojas ou a sua Agência de Viagens.

MAPUTO-VILANKULO

11:45 | 13:00

VILANKULO-INHAMBANE

13:30 | 14:10

INHAMBANE-MAPUTO

14:40 | 15:40
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Liderar não é uma tarefa fácil
Sérgio dos Céus Nelson
A vida em sociedade é uma espécie de desafio a todo aquele
que nela se encontra. Por ser-se cidadão, existem diversos desafios
e regras que cada um (de nós) precisa seguir para melhor conviver
em sociedade. A esta mesma perspectiva, todo aquele que impõe
leis e restrições, a um indivíduo ou colectividade, também lhe recaem responsabilidades, que estão estritamente ligadas a necessidade de salvaguardar o bem-estar social.
Quando penso em liderança, penso em como sociedade pode
estar a banalizar um termo tão fácil de se pronunciar, mas também
difícil à medida que carrega consigo certas responsabilidades e dever em relação ao comportamento que cada um deve demonstrar
socialmente.
Não podemos apenas partir do pressuposto de que é líder
aquele que ocupa um cargo de maior relevância e muito menos
aquele que demasiadamente discursa socialmente. Há um dever
moral, num líder, que jamais se pode/deveria olvidar: o comprometimento e entrega em relação a causas de uma certa colectividade e/ou da sociedade no geral. Liderança adquire-se e é um merecimento, de certa forma, pois é preciso saber deixar um legado
e permitir que os seus seguidores, por mais que não estejas por
perto, possam executar as actividades com maior perfeição.
Na Teoria da Atribuição da Liderança percebemos a liderança
como algo que se “dá” ou que se é merecido. Um caso mais claro
é o de Winston Churchill que conseguiu liderar o Reino Unido
aquando da segunda guerra mundial, mas este veio a perder certa
“credibilidade” ao perder as eleições.
Com a banalização do conceito liderança, abrimos mazelas
para que num futuro breve este conceito, precise ser reformulado
ou esteja atrofiado, porque até lá não saberemos quem realmente
representa as preocupações de uma colectividade.
Quando digo que “Liderar não é tarefa fácil”, pretendo dizer
que não é fácil representar uma sociedade agastada, uma sociedade esfomeada, analfabeta, indecisa, desnutrida, amedrontada,
e cada vez mais crítica, assim como não é fácil (e jamais deveria
se considerar fácil) governar um povo definido por diversidades
étnicas, culturais e raciais. Vivemos numa altura em que o mundo
(com o advento da globalização, por exemplo) a sociedade mundial despertou e está cada vez mais a pedir por liberdades de expressão, direitos individuais/fundamentais, respeito pelos direitos
humanos, legalização do aborto, respeito pelas “minorias” sexuais,
etc. Esses todos factores nos deveriam fazer reflectir e repensar na
forma como implementamos e desenhamos as políticas que regem
as sociedades, pois já não é altura de nos basearmos em políticas
belicistas que não se comprometem a escutar a opinião social para
tomar decisões que sejam para o bem social…do povo.
Há necessidade de ser-se sério para saber liderar, para revolver
os problemas que afligem as massas. Não podemos ainda nos cingir em discursos apenas matemáticos (que de certa forma excluem
os não letrados), esquecendo que vivemos numa sociedade feita
de emoções, com gente que almeja estar inserida em cada discurso
socialmente “proliferado”. É contraditório querer representar uma
colectividade que não se respeita, assim como não se pode lutar
contra o crime enquanto houver fácil acesso e vendas de armas.
Uma coisa que se aprende com falsas lideranças é que na falta
de uma boa liderança, as pessoas, o povo sempre vai acreditar em
qualquer um que for a abrir a boca. É um jogo de “vingança”, de
certa forma. O que pretendo assim dizer, é que o processo de liderar significa dar prioridade, prestar atenção e se propor a resolver
os diversos problemas/aflições da sociedade na qual se vive.
Quando paro e me recordo da Declaração da ONU, de 1945,
sobre a necessidade de autodeterminação dos povos, me questiono
se será que a sociedade africana percebeu que precisa aprender a
decidir o seu rumo, por si só, ou se entendeu como autodeterminação a liberdade de deixar que o exterior nos venha governar.
Jamais haverá uma soberania absoluta num país que é política, cultural, social e economicamente endividado. Há nesta perspectiva
aquilo que Raymond Aron diz no seu livro (Paz e guerra entre as
nações) sobre a dispensabilidade das nações.
Viver em contextos onde as guerras ideológicas, raciais e físicas são mais fortes, apenas nos provam que a humanidade poderá
não ter conseguido ainda alienar-se do seu maior provável defeito: o gosto pela violência. Sempre defendi que vencer uma guerra
é evitar que ela aconteça, permitindo desta forma que o diálogo
(nosso maior meta a alcançar) seja o melhor caminho a resolver
as nossas disparidades.
Mas mais do que apenas acreditar numa liderança efectivamente responsável, é preciso que se olhe para o liderado, o seu
papel e o seu envolvimento directo nos processos de tomada de
decisão que definem o rumo dos países. Viver numa sociedade que
não sabe exercer os seus direitos nos desafia a compreender as mo-

tivações sociais e os factores que interferem nisso.
O que pretendo aqui defender é que quando um indivíduo
vota por vingança e não por lucidez/moral, percebe-se claramente
que o mais grave na democracia não é quando se perde eleições,
mas sim quando a sociedade esquece a razão/lógica do voto e o seu
papel na formulação/reformulação do país no qual se insere. A isto
me questiono se será democracia o direito de votar, não importando o decurso do processo de votação (contagem e divulgação
dos resultados). Se assim for, como então definimos a democracia
africana, alienando-se da perspectiva ocidental? Que tipo de cidadão as nossas sociedades merecem e quem deve ser considerado
cidadão em democracia?
Apesar das perguntas, que aqui faço, acredito fielmente que as
sociedades são resultados do tipo de cidadão que tem. Não faz sentido termos uma sociedade criminosa enquanto temos cidadãos
mentalmente sãos e moralmente educados. Assim como o elitismo
político, ao distanciar-se das camadas mais baixas, dificilmente
sabe identificar os reais problemas que o povo enfrenta, o cidadão
também torna-se cúmplice do sistema quando “ilogicamente” decide o rumo de um país em detrimento de emoções e não da razão.
É inquestionável que o cidadão torna-se o maior corrupto
quando aceita ser liderado (melhor dizer chefiado) por alguém
sem escrúpulos. Não é a toa que vivemos numa era em que os valores morais vão perdendo valor em detrimento da “criminalização”
da convivência social.
Várias vezes ouvimos as perguntas: “porquê África não pode
criar seus próprios caminhos”, “porquê chamar doutores e engenheiros de fora se temos internamente os nossos que foram bem
formados? Isto deriva-se de diversos factores, ao meu entender.
Principalmente pelo facto de vivermos em sociedades com politicas rudimentares e de agressão, onde políticos servem como
“cocaínas” que promovem mais dispersão social, divergências,
comungado/aliado ao facto da imoralidade do cidadão que vota
a cor partidária e jamais a capacidade que um determinado indivíduo tem de dar um rumo melhor para a sociedade.
É tempo dos partidos fechados, com perspectivas estalinistas, abrirem-se para aprender com os outros. Assim como penso que a paz é responsabilidade de todos, e que jamais existirá
uma paz efectiva com dependência externa. Acredito ser preciso
repensar-se na "nominalização" de certos partidos políticos, que
continuam com perspectivas belicistas e, por causa da sua génese, como se fossem detentores do estado (olhando o estado como
propriedade).
Vivemos em cenários em que é tão visível a legitimação da
violência. Tal legitimação tem culpa pluralizada (cidadão - governo). Para romper-se com a ideia do “Yessimo”, que faz o indivíduo
aceitar até o inaceitável, aceitar a dor mesmo sabendo que existe
a felicidade, é preciso que se invista, não só na despartidarização
da mentalidade social, como é também preciso a moralização da
mesma, para perceber-se que o voto não se pode exercer por vingança, mas sim com o intuito de mudar, para o melhor, um determinado país.
Sou apologista de que a maior impotência que um indivíduo
pode ter não é a sexual, mas sim a intelectual/mental. Olhar para
esta perspectiva, me aliando a Geoffey Blainey (Uma breve História do Mundo) ao olhar o papel de cada indivíduo como importante para a formação de um estado, procuro questionar sobre
o papel dos académicos e intelectuais numa sociedade. Digo isto
porque vivemos numa era em que a intelectualidade usa-se como
uma bíblia para oprimir o analfabeto/pobre.
Com esta crise dos PhD’s, que apenas esperam ouvir o que
lhes agrada, certamente encontraremos, em parte, uma negação
em ajudar a sociedade a melhor perceber os adventos/diversos
factores que lhes apoquentam, e encontraremos uma sociedade na
qual a ditadura intelectual servirá, não só como para alimentar
os sistemas e regimes, assim como para a autoproclamação dos
“estudados”.
Em Anthony Giddens (Sociologia), quando nos fala do crime
ele nos fazer perceber que os estudos do crime (criminologia) ignoram a metade da população, por ser disciplina dominada pelo
Homem. O mesmo acontece em lideranças.
Talvez antes de continuar seja preciso dizer/explicar que a liderança e chefia são coisas bastantes diferentes. Todo mundo sabe.
A liderança ela preconiza a ideia de que o indivíduo que lidera é
seguido por confiança, basicamente, e o chefe é seguido porque
a lei, as regras e o dever assim impõem. Essa é a melhor forma,
para de forma sintética, diferenciar esses dois factores. Agora, a
ideia da dominação falada por Giddens nos desafia a repensar as
nossas sociedades, na forma como a representação política e social
se comporta. É preciso que se repense no cidadão que precisamos

para os próximos tempos. Falo de um cidadão mais activo, critico,
participativo e acima de tudo “visionário”, aquele que melhor saberá definir o rumo da sociedade na qual se encontra.
Não são apenas países africanos que fracassam. A história nos
mostra que todo mundo já fracassou alguma vez, por isso é preciso
que África acorde e se reconstrua. Se formos para a historia vamos
encontrar um Brasil que, nove semanas depois de aceitar a ajuda
de 41 bilhões de dólares do FMI, viu-se obrigado a abandonar o
regime de Cambio fixo em 1993, o que desvalorizou o Real face ao
Dólar, em 40%, a desvalorização do rublo em 1998, o fracasso da
operação resgate da Coreia do Sul pelo FMI, no inicio de Dezembro de 1997 – fase que mais abalou a economia mundial nos anos
90. Todo mundo deve aprender com os seus erros e com os dos
outros, para melhor implementar políticas internas que salvaguardem os interesses locais.
Karl Polanyi, In “A Grande transformação da nação” (Um dos
150 melhores livros do século), se preocupa com o processo económico na civilização moderna. Ele olha para a economia como
algo que exclui "maioridades"/os outros. Podemos usar esta analogia para questionar a falta, por exemplo, da prestação de contas
por parte dos nossos estados, a etilização da política, elevadas e
variadas regalias, enquanto a desnutrição crónica, por exemplo,
sobe o número de óbitos.
Um documento das Nações Unidas revelou que África perde anualmente cerca de 500 mil milhões de Dólares com Fluxos
Financeiros Ilícitos (FFI). Pensar nesta revelação me faz lembrar
de Kofi Annan que sempre defendia a ideia de que “Governar é o
melhor caminho para erradicar a pobreza”. Pensar neste sentido é
pensar pelo povo e para o povo. E mais do que tudo, acreditar que
um país real não se constrói com promessas que são renovadas de
quatro em quatro anos.
Os nossos chefes e/ou líderes precisam perceber que com o
grande poder vem grandes responsabilidades. É preciso que se lute
para implementar as boas leis existentes e rectificar ou revogar as
que danificam o crescimento dos estados.
Existem vários problemas sociais que apenas serão resolvidos
quando a política/governos e a sociedade se comprometerem a
adoptar medidas responsáveis. Se formos a ver, por exemplo, as
nossas forças armadas, que tem estado muito tempo “inoperantes”,
já que não há uma previsão de eclosão de guerra no país (hipoteticamente), podemos nos questionar o porquê de não se usar a
mesma para uma guerra humanitária. Sabemos que a medicina
militar é uma medicina avançada. É preciso que ela seja usada nas
comunidades mais rurais, fazer chegar ao cidadão mais pacato e
usar as forças armadas para a mudança de mentalidades.
Existe uma perspectiva do subdesenvolvimento que é prejudicial. O subdesenvolvimento traz consigo a ideia da economia das
colónias para a metrópole e acima de tudo nos revela que é uma
forma de desenvolvimento mal conduzido. Tal má gestão deriva da
concentração de riquezas, fome, seca, baixo índice de desenvolvimento humano, desemprego, analfabetismo, etc. O que nós vemos,
o caro acesso aos medicamentos/medicina, por exemplo, apenas
nos desafia a ser um país melhor que sabe definir prioridades.
Davide Hume, In “A crítica da razão pura”, nos desafia a perceber os eventos do mundo para encontrar a verdade. Isso é o mesmo que dizer que é preciso entender a natureza humana: uma mulher leva nove meses para ter um filho. Não adianta colocar nove
mulheres juntas e pressioná-las a ter um filho em um único mês.
Cada passo que um verdadeiro líder deve dar tem que estar estritamente ligado a resolução e/ou melhoria dos problemas sociais.
As dificuldades podem ser várias e adversas, mas como diz
Lao Tzu “Uma jornada de mil quilómetros começa com um único
passo”. Mas esse passo deve ser dado de forma sábia. Deve ser meta
lutar contra o medo que os cidadãos têm do advogado e directamente com o facto de a defesa dos direitos fundamentas continuar
cara para o cidadão. A lei se não for a servir para os interesses da
colectividade jamais será “racional” (sei que há subjectividade neste pensamento), porque é na essência o que preconiza a criação de
uma lei – é exactamente a ideia do Contrato Social do Rousseau,
em parte.
É preciso que se aprenda a liderar, saber os valores de uma real
liderança e os pressupostos que se inserem nessa grande responsabilidade que muitas vezes parece ser esquecida. Não podemos
usar liderança como um “hobby”. Não podemos criar lideranças
de dia para noite. Não podemos endeusar chefes para líderes. É
preciso que as sociedades saibam escolher o tipo de indivíduo que
os vai levar à meta que pretendem alcançar. É disto que a liderança
funciona: a formação de uma equipe que interage, se respeita e
valoriza os esforços que cada um exerce…para o bem comum.
Sérgio dos Céus Nelson
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Reajuste salarial, um diálogo entre
mudos e surdos
Fernando Benzane

Todos os trabalhadores moçambicanos estão atentos e expectantes
em relação aos possíveis consensos
que poderão resultar das actuais negociações no quadro da reunião de
concertação social, uma comissão
que há dois anos não se digna rever
a situação do reajustamento salarial,
alegadamente devido à pandemia da
Covid-19.
Se decidiram se reunir, é porque
já há luz no fundo do túnel, no mínimo há condições suficientes para
sossegar os milhões de moçambicanos, produtores da riqueza nacional.
Afinal, é da responsabilidade desta
comissão tripartida fazer das “tripas
o coração”, o mesmo sacrifício que os
trabalhadores em geral consentem,
suportando o encarecimento da vida,
sem esperança de quando e de onde
viria alguma solução alternativa.
O país e o mundo inteiro ressentem-se dos efeitos da pandemia em
todas as esferas da vida, o importante
é o fórum de concertação social compreender a situação crítica dos efeitos
negativos desta pandemia sobre a vida
do trabalhador e do cidadão em geral,
e não se deve imputar nem empurrar
culpas às consequências da pandemia
e outros fenómenos exclusivamente
para o bolso do trabalhador.
Há que se pensar numa solução
de partilha de responsabilidades entre trabalhadores e o patronato, incluindo o patrão-mor, que é o Estado.
Quando se evita mexer nos ordenados, em particular no salário mínimo, escudando-se nos efeitos da
Covid-19, tudo leva a crer que o trabalhador é a causa. As empresas não
pararam de laborar e aumentaram o
custo dos seus produtos, porém, o
produtor, que é a mão-de-obra, não

se beneficia da margem mínima dos
lucros do aumento da sua produção,
com a melhoria do salário, por causa da pandemia! Que brincadeira é
essa?
Eu não me espantaria se, um dia,
despertasse com a notícia de que o
Governo quer aumentar salários em
50%, porque dinheiro no país é o que
há de mais, a avaliar pelo custo de
algumas obras financiadas pelo Governo moçambicano, cuja qualidade
deixa tanto a desejar e sem comparação possível com algumas obras de
trabalhadores cujo salário não supera o mínimo. Senão vejamos: quanto custou o edifício da Procuradoria
Distrital da Moamba? Qual é o custo
de cada uma das portagens da Estrada Circular e de outras infra-estruturas cuja adjudicação a empreiteiros tem sido pública?
São apenas alguns exemplos, e poderíamos citar tantos outros, como
foi o caso dos balneários públicos
que custaram rios de dinheiro. Um
dinheiro que poderia ter sido usado
para dar um ordenado condigno ao
funcionário que garantiu a construção daquelas infra-estruturas, que
são um bem público.
Quando o assunto é melhorar o
ordenado do trabalhador, há muita
coisa que se diz para se evitar que
o pobre trabalhador consiga sorrir
uma vez na vida, comendo pão com
manteiga com sua família. Se soubessem o quão dói ver os outros viverem bem à custa da maioria sofrida!
Pandemia mata a todos, pandemia
faz sofrer a todos, que haja partilha
das consequências.
Falamos de obras, mas também
podíamos falar do valor drenado em
defesa de Chang na África do Sul,

num processo que nunca mais conheceu desfecho. Falar de tudo isso é
falar da lei que dá regalias aos funcionários parlamentares, indiferentes à
Covid-19. O Governo não tem argumentos para justificar o não aumento
salarial dos trabalhadores em geral. O
preço do pão subiu, porém, porque
estamos na era da pandemia, o padeiro não deve se beneficiar do aumento
salarial, porque estamos em tempo de
pandemia! O país só está em condições de aumentar o preço dos bens
essenciais e nunca melhorar as condições de quem deve adquiri-los!
Se concordam comigo, o empreiteiro-patrão que foi contratado para executar as obras facturou sobremaneira
em plena pandemia, mas porque o
Governo alegou não haver condições
para o reajustamento salarial, os seus
trabalhadores continuam paupérrimos e até ameaçados de possível encerramento da empresa, uma táctica
encontrada para o patronato livrar-se
dos colaboradores mais antigos.
Não se deve usar a pandemia como
pretexto para se ampliar o fosso entre os ricos e pobres. Há, da parte do
Governo, uma grande vontade de
proteger a classe empresarial. A Luta
de Libertação Nacional foi para libertar os moçambicanos da exploração
do homem pelo outro homem! Mas,
a ser assim, estaremos perante uma
estratificação da sociedade moçambicana, com uns a terem direito à vida
e outros não! Quando o cidadão fica
sem poder de compra para satisfazer
a necessidade primária do organismo,
isso é o mesmo que estar condenado à
morte. O país tem estado a drenar dinheiro em coisas inúteis, um dinheiro
que devia ser direccionado à salvação
do cidadão produtor do mesmo.
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O anunciado fim do mundo já é uma realidade – no caso
14:43, há fortes sinais de um “espírito mau”
Por: NkassanaWaka-Tembe–nkassana@gmail.com.org

Não sou curandeiro para fazer qualquer
tipo de diagnóstico tradicional e na base deste sustentar o que pode estar por detrás do
comportamento estranho da rapariga dos 14
anos, que surpreendeu a tudo e a todos afirmando estar envolvida numa relação anormal com um indivíduo maior de idade (43
anos). Há, sim, sinais fortes de um espírito
mau na vida desta “pobre” rapariga, e talvez
instituições especialistas em medicina tradicional possam oferecer algum tipo de apoio,
caso seja esta uma constatação próxima da
realidade (Ziones e Curandeiros, despertem).
A protagonista deste filme, que passou em
quase todas as plataformas de comunicação
social, acaba merecendo algum tipo de acusação em relação à sanidade mental, até em
função das palavras proferidas por esta pequena rapariga, que no lugar de abordar assuntos de adultos, deveria, sim, estar a brincar
com bonecas, jogar à neca, dançar xitchuketa
e outras tantas brincadeiras infantis. Esta rapariga nega redondamente ser criança e, avaliando pelas suas vontades, ela, mesmo antes
de saber o que isso significa, quer ser esposa,
ela já ama e nada deve travar este sentimento.
A menina que virou estrela no bairro da
Maxaquene assusta a todos pela sua postura e
sua capacidade de responder destemidamente a todos. Que o diga Olívia Mapute, repórter
da televisão Miramar. Esta menina conseguiu
colocar a repórter numa saia justa. Talvez
nunca tivesse passado pela cabeça da jornalista que, mesmo se tratando de um assunto
condenável pela lei (casamentos prematuros),
pudesse sua interlocutora ser dona de respostas de pessoas adultas e não de uma criança
como tal. Na sua técnica de insistência, OM
tentou buscar vários argumentos para elucidar a menina no sentido de sensibilizá-la a
abandonar esta prática, mas resultou em fracasso. A menina, astuta, convencida e dona de
seus próprios desejos, pouco queria saber das
aulas e princípios de moralidade trazidos por
esta jornalista, que, sendo mulher, mãe, tem,
obviamente, também grande preocupação
com estas práticas (casamentos prematuros).
A repórter ficou atónita, sem palavras, embaraçada por uma entrevistada que se recusava
a ser considerada uma criança e, naquele instante, queria também ser mulher. Sentia que

um direito lhe tinha sido amputado (com a
prisão do homem dos 43).
A menina “adulta” exibiu que, na sua infância, algum tipo de acompanhamento e
educação pode ter faltado. Sua arrogância
era um claro indicador de falta de postura,
como criança, agredindo quase a todos que
alguma informação solicitavam. A menina
“adulta”afirma que o homem dos 43 anos não
a obrigou a nada, ela sustenta que esta lá (no
lar) por amor e não por coação. Todos são
unânimes ao afirmar que a “mana moça”é
ainda criança e que o seu lugar devia ser a
escola, ou seja, precisa ainda de gozar sua infância e brincar como qualquer outra criança.
Moçambique é um dos países signatários da
Convenção Sobre os Direitos da Criança, desde 1990. Em 1994, ratificou este instrumento,
comprometendo-se deste modo a garantir
os direitos de todas as crianças, assegurando um bom início de vida, um crescimento
saudável, com acesso aos serviços básicos de
educação, saúde, abastecimento de água potável, convivência familiar e comunitária e
a participação em questões que lhes dizem
respeito. Segundo a Convenção dos Direitos
da Criança e a Constituição da República de
Moçambique, CRIANÇA é todo ser humano
com idade inferior a 18 anos de idade. Criança é todo o ser humano desde a nascença até
aos 18 anos de idade. Por isso, todas estas pessoas têm todos os direitos consagrados nessa
convenção. Para a “mana moça”, este preceito
não funciona.
A “criança adulta” garante que ama o marido. Enfim, estamos num pingue-pongue
nunca visto. A menina mostrou vontade de,
em nome do Estado de direito, substituir o
papel e a responsabilidade das intuições que
zelam pela verdade e pelos direitos da criança. Sem recorrer a nenhum serviço de suporte de justiça, ela defende-se usando todos os
argumentos, tudo para “ver seu marido em
casa”.
Mas o que se pode tirar como ilação destes factos:
É preciso que se compreenda o passado
desta “criança adulta” e prováveis causas que
a colocam neste estado emocional de vulnerabilidade. Fontes próximas afirmam que
a menina está a viver apenas com a mãe. a)

Seu pai, desconhecido, pouca assistência tem
dado à família, o que inclui não apenas a assistência material, mas também o afecto, a
educação e o acompanhamento de todas as
fases de crescimento da menina. Os pais têm
um papel importante na construção da personalidade dos filhos, e só sabendo e acompanhado o dia-a-dia dos filhos se pode construir esta mesma personalidade; b) Ter uma
mãe com incapacidade de pôr pão na mesa
e, por conta disso, ter que abandonar a casa
para atender a actividades de comércio pode
também ter contribuído para que o único pilar capaz de substituir o papel do pai tenha
estado também ausente, deixando a menina
numa liberdade tal, ao ponto de tomar decisões e atitudes como as que hoje assistimos; c)
Um terceiro elemento não menos importante
está relacionado com o bairro onde ela vive
e com as influências que daí decorrem. Em
Maxaquene, há um aglomerado de jovens
que passam a vida envolvendo-se em drogas,
o que inclui também o álcool, tudo isso numa
situação de extrema liberdade, ou seja, ausência do controlo dos pais. Estas “gangs” podem
ter sido a fonte de “socialização”de uma rapariga abandonada e sem norte.
Estes três factores, a falta de orientação dos
pais, situação económica débil e a imersão em
drogas, geram pobreza e pobreza cria vulnerabilidade, pelo que pode isto ter contribuído
para que a menina de 14 anos rapidamente
se sentisse adulta e capaz de responder pelos
seus actos, perdendo a noção de que ainda é
criança. Ela precisa de apoio e é importante
que a família e outras entidades de respostas
a este tipo de casos se desdobrem para que
se traga esta criança de volta. Não podemos
cair em suas vontades e, mesmo que ela não
concorde, a lei deve ser aplicada, responsabilizando a todos aqueles que, um dia, contribuíram para aniquilar o sonho de ser criança.
____
Paz às almas dos 33 concidadãos do acidente rodoviário de Maluana.
Às famílias enlutadas, minhas sentidas
condolências!
A COVID-19 continua a desgraçar vidas.
Seja vigilante e previna-se.
Nosso maior valor é a vida!
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Meu cunhado Mandau e seu kupfuka
(1)
Serôdio Towo-serodiotouo@gmail.com

Ora essa: esta edição trago mais
uma história real, que, tal como outras anteriormente aqui publicadas,
pode servir de mais um aprendizado
no seio das nossas famílias.
Nesta história relato o comportamento do malogrado Machado,
nome fictício de um cunhado meu,
falecido já passam cerca de 25 anos.
Machado era natural da província
de Manica, filho de pai da tribo Ndau
e mãe Mateu. Cresceu em Manica até
atingir idade para ser incorporado
para o serviço militar obrigatório e
quis o destino que cunprisse a parte
final dos longos anos da obrigação
militar na província de Maputo.
Foi neste extremo do país onde,
conheceu a minha prima (Rosalina),
a quem se juntou e viveu maritalmente, numa relação que gerou três
filhos.
Machado, em vida era homem
aparentemente calmo, honesto e
gostava de ajudar a qualquer indivíduo interessado em alguma coisa.
Praticamente, porque não detinha
de bens e poder financeiro, sempre,
devido a sua humildade, viveu na
sograria, onde até era considerado
pelos sogros e cunhados como filho
e irmão na família da esposa.
Feito isto, e chegado o tempo para
passar à desmobilização militar, Machado rumou para sua terra natal
(Manica), juntamente com sua esposa, deixando os filhos, alegadamente
para continuarem com os estudos
enquanto ele e a esposa preparavam
as condições para eles em Manica.
Assim aconteceu e, chegado àquelas terras montanhosas, sem emprego, a vida tornou-se cada vez mais

difícil para Machado e sua esposa.
Foi neste âmbito que, em conversa
telefónica com os cunhados (irmãos
da esposa), Machado foi convidado
por estes a ir trabalhar nas minas da
África de Sul.
Volvido pouco mais de dois anos
de labuta nas minas nas terras do
Rand, eis que Machado fica doente
e houve necessidade de ser transferido para Moçambique, onde veio
viver novamente na sograria, casa
na qual era tido como filho, tudo na
esperança de um dia poder recuperar da doença, o que não aconteceu.
Porque ele não melhorava, e o dinheiro não mais existia, Machado
perdia esperança de retornar ao trabalho nas minas da África de Sul e
optou pelo regresso à sua terra natal, e, para o efeito, teve que vender
parte dos bens que tinha.
Ora, um dos compradores de parte dos bens (rádio com giradiscos,
mantas), foi o sogro dele, que, no
entanto, nunca imaginaria que estivesse a comprar ou buscar milandos
para toda a família.
Com o dinheiro proveniente da
venda da parte de seus bens, Machado conseguiu regressar à sua terra
natal e, oito meses depois, perdeu a
vida.
Porque ninguém imaginou que
Machado tivesse guardado rancor
durante a sua passagem pela cidade
de Maputo, todos continuavam sem
pensar no perigo que haviam criado.
Um ano depois de sua morte, Machado, começou a "pfukar", criando desassossego no seio da família
da esposa. Por conseguinte, o sogro
contraiu doenças estranhas que ten-

diam a cada momento a agravar-se.
Apesar de serem uma família que
não seguia a tradição, ou seja, o
curandeirismo, a situação da doença
obrigou-lhes a deixar a Bíblia e religião de lado e seguir a tradição.
Foi assim que acabaram contactando um curandeiro para "tlatluvar", ou seja, procurar os maus espíritos que estariam por detrás da
doença que apoquentava o chefe da
família.
Foi assim que foi apanhado o espírito do Machado, que, sem rodeios,
pôs-se a falar como se fosse ele em
vida. "Sou eu Machado, vosso genro.
Eu é que te faço adoecer como forma
de exigir meus bens que deixei aqui
aquando da minha passagem vindo
da África de Sul."
"Também preciso que levem esses
meus bens à minha casa, juntamente com os meus filhos e isso deve ser
urgente. Caso contrário, o pior vai
acontecer."
Nessa conversa com o espírito do
malogrado genro, o sogro ainda perguntou que bens ele exigia, porque
o que tinha ficado ele vendeu -lhes
por livre vontade?
O espírito retorquiu. "Já viste alguém que trabalhou nas minas deixar bens que comprou por lá ficarem
pelo caminho? Se querem paz e vida
na vossa família, embalem tudo e
levem também os meus filhos para
minha casa, onde está a vossa filha".
E assim o espírito despediu-se, deixando esta exigência como condição
para o sogro recuperar-se da doença.
Próxima edição, traremos aqui o
desenvolvimento desta história vida,
que promete mais capítulos.
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Operadoras de telefonia móvel: até quando teremos
de saltar em círculos de uma para outra?
General Tapioca
Sem excepção, as operadoras de telefonia móvel
do nosso país parecem ignorar o poder da seriedade
ao fazer o seu marketing para atrair clientes. E
o resultado disso é ter os clientes a pularem de
uma operadora para outra à procura de melhores
serviços, até chegar à fatídica conclusão de que
todas não passam de farinha do mesmo saco. Toda
a promoção, seja de qual for a operadora, no fundo,
não passa de um presente envenenado.
Agastados com os maus serviços de alguma
operadora, pensamos que a solução é aderir às
pomposas promoções de outras operadoras, mas
porque não há bela sem senão, cedo descobrimos
que tudo não passa de armadilha para nos enlaçar.
Os serviços que nos atraíram, invariavelmente,
terão a sua margem de obliquidade. É curioso que
toda a promoção tem termos e condições que não
se vêem nem com lupa, e você só descobre esses
termos e condições depois de ser lesado, quando
procura saber, através da linha do cliente, as razões
da situação, até então, para si, estranha.
Deixando os termos e condições invisíveis à parte,
as promoções servem apenas de isca, simplesmente
para atrair clientes, mas depois de pouco tempo, são
eliminadas sem aviso, ou simplesmente reduzem
os benefícios de forma absurda, quando se pensa
que o peixe já mordeu a isca. É muito triste. Mais
triste ainda é o facto de não termos escolha. Estamos
numa situação de “se correr o bicho pega, se não
correr o bicho come”, ou, se eu quiser falar como Joe
Louis, “you can run, but you can’t hide”. Todas as
operadoras têm problemas.
A minha trajectória por todas as operadoras de
telefonia móvel nacionais levou-me à conclusão de
que destas, tal como aconteceu ao poeta Camões no
campo do amor, não terei senão “breves enganos”.
Minha trajectória começa com a operadora de
bandeira, a então Mcel, lá nos princípios do ano de
2000. Criada em 1997, com o monopólio, a Mcel fazia
e desfazia a seu bel-prazer. Depois de alguns anos
operando só com contratos pós-pagos, introduziu
o serviço pré-pago. Entretanto, este serviço não era
nada acessível, o pacote inicial custava 600 meticais,
numa altura em que isso era muito dinheiro, para
a maioria dos moçambicanos. Eis que pouco
depois, em 2003, surge a Vodacom, qual salvadora
dos oprimidos, com o pacote o inicial a custar 50
meticais, o que forçou a Mcel a baixar o preço,
chegando a vendê-lo a 5 MT, com 5 MT de crédito
incluídos, sendo que o mesmo antes custava 600
meticais, por razões inexplicáveis. Na guerra titânica
entre as duas operadoras, quem saiu a ganhar foram
os moçambicanos, que eram disputados de forma
insana pelos dois gigantes das telecomunicações,
até com publicidades que, de quando em quando,
roçavam os limites do bom senso. Mais recentemente,
surge a Movitel, para exacerbar ainda mais a disputa
já existente entre as duas anteriores operadoras.
Mas, antes, a Vodacom tinha conseguido roubar
mais da metade dos clientes (incluindo eu) da Mcel,
que já andava moribunda, por razões óbvias, sendo
que só os mais fiéis patriotas se mantiveram na MCel
até à sua fusão com as TDM, entretanto, esta não
foi uma fidelidade apaixonada, visto que os que se

mantiveram na Mcel só o fizeram por conveniência,
pois ao mesmo tempo possuíam um número da
Vodacom e este era, sem dúvidas, o mais usado.
A Mcel sucumbiu à Vodacom, e esta tornou-se a
operadora principal dos moçambicanos. Quando
a Movitel chegou, parecia que seria uma ameaça à
hegemonia da Vodacom, mas não chegou a ser lá
essas coisas. Ficou, desde logo, a impressão de que
era uma operadora cujo único serviço de interesse
seria a Internet, mas esta operadora lutou, através de
suas promoções, para arrancar um bom quinhão de
clientes para os serviços de voz. Tendo conseguido
algum sucesso nesse objectivo, a operadora cor-delaranja parece não conseguir dar conta do recado.
Tem promoções que dão minutos ilimitados para
falar, sabendo que não terás rede para isso (deviam
manter o foco na Internet). Confesso que, em algum
momento, o meu cartão da Vodacom andou na
carteira, para dar espaço ao da Movitel, até à minha
decepção. Para além dos problemas já conhecidos
da rede, a Movitel parece não entender nada do
género humano. “Mudam-se os tempos, mudam-se
as vontades”, dizia o poeta, mas, ao que tudo indica,
a Movitel não simpatiza com este pensamento.
Para a operadora 86, a vontade do cliente não pode
mudar, se você tiver activado alguma vez um pacote
de 1000 MT, seja de voz ou de Internet, sempre
que recarregar com 1000 MT, o valor é convertido
automaticamente para o pacote que alguma vez
activou, sem possibilidade de reversão, ainda que
não o tenha utilizado. Certa vez activei o pacote
de voz (de 1000 MT, dizem que é Diamante), para
experimentar a coisa de falar de forma ilimitada, mas
não fiquei satisfeito com a impossibilidade de fazer
chamadas por conferência, um recurso importante
neste tempo de pandemia, em que se recomenda o
distanciamento social. No mês seguinte, desejando
usar a Internet daquela operadora, e não mais o
serviço de voz, recarreguei com o mesmo valor
(1000 MT), na esperança de activar um pacote
mensal de Internet, no entanto, para o meu espanto,
o crédito foi convertido em Diamante, sem que essa
fosse a minha vontade. Pior é que não foi possível
reverter a situação junto à linha do cliente. Fiquei
lesado e pronto, a operadora nada podia fazer. Sendo
eu uma pessoa livre, e que entende que o nosso Hino
Nacional é claro quando diz: “nenhum tirano nos
irá escravizar”, optei por abandonar a operadora,
voltando novamente à Vodacom, mas, obviamente,
como um marido que decide perdoar a esposa infiel,
a satisfação nunca mais será total.
Antes da minha passagem pela Movitel, a
Vodacom, perante a ameaça do boom da operadora
vietnamita, tinha iniciado as promoções que hoje
são sobejamente conhecidas como “Jackpot”. O
Jackpot era, no seu começo, o que tinha de mais
aliciante quando se tratava de telefonia móvel, era
algo revolucionário na história das promoções,
tendo conseguido atrair ainda mais clientes para
a operadora vermelha, porém, infelizmente,
não tardou para que o Jackpot fosse reduzido à
insignificância, a par do consumo excessivo de dados
móveis (Megas), o que, de um modo geral, criou e
ainda cria descontentamento no seio dos clientes
desta operadora, que aos poucos vai deixando de ser

Tudo Bom.
Ora, como que a ressurgir das cinzas, a Mcel,
depois que se juntou às TDM, formando a Tmcel,
– aproveitando-se da actual impopularidade do
Jackpot, que se deveu à redução estrondosa dos
benefícios, para além de a Vodacom estar a esgalhar
no consumo de Megas, deixando o cliente deveras
agastado com o serviço – começou com as suas
promoções e bónus de muitos minutos para falar
“mahala”, para além dos avultados megas, atraindonos, até nós que tínhamos deixado de lado o
patriotismo, a voltar à operadora de bandeira.
Mas esta Tmcel também não tardou a decepcionar,
se eu quisesse falar em termos matrimoniais, diria
que o fotógrafo ainda nem trouxe as fotos do
casamento, mas é iminente o divórcio. Por duas
razões: a primeira: Internet, ultimamente, deixa
muito a desejar; a segunda: a Tmcel manipula seu
sistema para que os clientes recarreguem mais. Aqui
explico: do nada, a Tmcel mudou o formato do
bónus para falar com outras redes, que era oferecido
ao recarregar o celular, ou seja, o bónus que era em
minutos passou a ser oferecido em forma de saldo. O
que quer dizer que se recarrega com 300 MT, recebe
bónus de 300 MT e não minutos para falar de borla.
Até aí nada mau. O mau mesmo é que a operadora,
sempre que recarregas, dá-te a notificação da recarga
e do respectivo bónus, mas deixa automaticamente
de permitir que o cliente consulte o seu bónus à
medida que o for gastando. Isso vem acontecendo
há poucos meses, por isso decidi escrever sobre
o assunto. Sempre que recarrego, não consigo
consultar o bónus, invariavelmente, recebo a
notificação: “problema de ligação ou código MMI
inválido”. A ideia é impossibilitar o controlo do
bónus, forçando o cliente a fazer cálculos mentais
do que possa ter restado do bónus oferecido,
um cálculo mental que cai por terra, visto que o
bónus é chupado à velocidade da luz, e acaba em
segundos, deixando o cliente sem parâmetros para
cálculo. Antes era simples, pois bastava controlar
os minutos. Ora, o “problema de ligação ou código
MMI inválido” resolve-se logo que o bónus acaba e
o crédito real é impiedosamente invadido. Forçando,
deste modo, o cliente a recarregar mais, caso queira
activar alguma promoção. O estranho é que mesmo
depois de activar as tais promoções, se ainda tiver
saldo real na conta, o obscuro “problema de ligação
ou código MMI inválido” continua, até que o pacote
promocional activado acabe e o crédito real seja
dilacerado.
A pergunta é: O que há, afinal, com as operadoras
nacionais? Até quando teremos que andar em círculos
à procura de uma operadora séria? Definitivamente,
precisamos de uma “Dugongo” na telefonia móvel
nacional.
Mas como seria se as operadoras fossem sérias?
A primeira coisa seria a adesão em massa aos
serviços dessa operadora honesta, a segunda seria
a fidelidade dos clientes. O marketing das nossas
operadoras parece cingir-se à atracção de clientes,
não se importando com a sua fidelização, o que é
mau. Só nos resta andar com três cartões, saltando
de um para o outro quando nos convier.

12

PLANO DE FUNDO

DOSSIERS & FACTOS

12 de Julho de 2021 SEGUNDA-FEIRA

EM MECANHELAS, NIASSA

Há professores sem salários há um ano

D

esde a sua contratação, em Agosto de 2020, um grupo considerável de professores está a trabalhar
sem receber, no distrito de Mecanhelas, província do Niassa, zona norte do
país. Num processo de contratação considerado “estranho e com contornos duvidosos”,
os referidos docentes apenas assinaram o termo de início de funções e foram afectos nas
escolas, mas não têm visto do Tribunal Administrativo e, por conseguinte, nem sequer
estão cadastrados no sistema.
D&F Texto: Quelto Janeiro

Sem visto do Tribunal Administrativo,
sem cadastro no sistema financeiro, sem
ordenados. É esta a situação a que estão votadas dezenas de professores no distrito de
Mecanhelas, na nortenha província do Niassa. De acordo com as fontes do Dossiers &
Factos, só na Escola Secundária de Mepanhira, há cerca de 15 professores nesta situação.
As mesmas fontes garantem que o cenário se
repete em quase todas as escolas do distrito.
Um duvidoso processo de contratação
Em 2019, os referidos professores tomaram conhecimento da existência da possibilidade de ingressar no aparelho do Estado,
através dos Serviços Distritais de Educação
de Mecanhelas, que abriram um concurso
público visando a contratação de professores.

Nessa altura, apressaram-se os professores a
preparar documentos para a submissão de
candidaturas, na esperança de “engrossar as
fileiras” do sector da Educação naquela parcela do país.
Do anúncio de vagas até à consumação
da contratação, quase um ano passou. É que
só em Agosto de 2020 se procedeu ao apuramento final e consequente assinatura do
contrato que abria espaço para o exercício
de funções no aparelho do Estado. Mas nem
todos os seleccionados assinaram contrato
na mesma altura (uma parte fê-lo depois de
alguns meses), por uma razão, no mínimo,
estranha.
O número de professores apurados e chamados pela Direcção Distrital de Educação
para a assinatura de contratos era superior
ao número de vagas disponíveis, o que, revelam as nossas fontes, levantou, desde logo,
suspeitas de que o processo de contratação
poderia estar algo viciado.
A verdade é que, apesar de os docentes
terem firmado seu vínculo com o sector da
Educação em momentos diferentes, a sua situação é rigorosamente a mesma. É como se
fossem mão-de-obra gratuita ao serviço do
Estado moçambicano.
Os contratos estabelecem 29 mil, 12 mil e
oito mil meticais de salário para as categorias
N1, N3, N4, respectivamente, mas na con-

A Direcção dos
Serviços Distritais de Educação é
acusada de cobrar valores que variam de 75
mil a 90 mil meticais,
ou seja, e segundo nos
foi dado a conhecer,
o mérito foi posto de
lado, adoptando-se a
capacidade financeira
dos candidatos como
principal critério de
admissão.
ta daqueles professores ainda não caiu um
único centavo proveniente do Estado que os
contratou. Os queixosos dizem que, nos primeiros dois meses, a situação pareceu-lhes
normal, uma vez que estavam ainda no início
do exercício das suas novas funções.
O terceiro mês passou e, novamente, as
contas bancárias continuavam vazias. A situação começou a gerar desconforto no seio
dos educadores, que começaram, mesmo que
informalmente, a questionar as direcções de
suas escolas sobre as possíveis razões de nunca terem recebido.
Professores fora do sistema

Professores condenados a um ano sem salário

Sem ordenados e sem respostas convincentes por parte da direcção, os professores
da Escola Secundária de Mepanhira, a unidade de ensino que parece abrigar o maior
número de docentes nessa situação – nossas
fontes falam de pelo menos 15 – decidiram
procurar soluções ao nível dos Serviços Distritais de Educação.
Para seu espanto, aperceberam-se de que,
afinal de contas, os seus nomes nem sequer
constam do sistema de cadastro e, por consequência, não têm qualquer possibilidade
de receber através do Sistema Electrónico de Administração Financeira do Estado

SEGUNDA-FEIRA

12 de Julho de 2021

DOSSIERS & FACTOS

PLANO DE FUNDO

Escândalos no sector da Educação cada vez mais frequentes em Mecanhelas

(e-SISTAFE).
“Tivemos momentos de tensão na escola,
que culminaram com a paralisação das aulas
durante um período, porque o nosso processo de contratação não tem cadastro e não há
nada que nos deixe numa posição confortável, como quadros do aparelho do Estado”,
disse um dos professores da Escola Secundária de Mepanhira.
“Estamos a viver de lamentações”, acrescentou um outro educador da mesma instituição de ensino.
Aqueles docentes lamentam profundamente o que está a acontecer, e dizem nunca
ter imaginado passar por este “martírio”. Antes pelo contrário, revelaram que até tinham
esperanças de ganhar acima do salário normal, uma vez que, por conta da Covid-19,
também têm leccionado aos sábados, como
forma de reduzir os riscos de propagação do
vírus.
90 mil meticais por uma vaga
O processo de contratação de docentes no
distrito de Mecanhelas parece estar minado
de ilegalidades em toda a sua extensão. É que,
para além da já aludida falta de visto do Tribunal Administrativo, bem como do cadastro
no sistema – factores que condicionam o pagamento de salários há 11 meses – há indicação de ter havido cobranças ilícitas no acto
da contratação.
A Direcção dos Serviços Distritais de Educação é acusada de cobrar valores que variam
de 75 mil a 90 mil meticais, ou seja, e segundo nos foi dado a conhecer, o mérito foi posto de lado, adoptando-se a capacidade financeira dos candidatos como principal critério
de admissão.

“A decisão não foi minha”- ex-director
distrital da Educação
Contactado pelo Dossiers & Factos, o ex-director distrital de Educação em Mecanhelas Celestino Coroche refutou as acusações
de que terá havido corrupção no processo de
contratação dos professores. Relativamente à
situação dos docentes que não recebem salários há praticamente um ano, Coroche disse
não ser o responsável, apesar de o processo
ter decorrido na vigência do seu “reinado” na
então Direcção Distrital de Educação.
“Talvez as pessoas que assim decidiram
podem reflectir sobre o assunto, porque não
fui eu quem assim decidiu. Oportunamente,
depois das equipas que estão a fazer auditoria
a este assunto, poderei pronunciar-me”, disse.
Insistimos, na esperança de perceber
quem foram as ”pessoas que decidiram”, mas
a sua postura não mudou. Continuou a rejeitar quaisquer responsabilidades e a remeter para o “momento oportuno” eventuais
pronunciamentos.
“Por isso pedi para que não avançasse
com a conversa, até termos a realidade da
coisa com o relatório. Agora não estaria em
condições de poder pronunciar-me”, repisou,
tendo assegurado que o assunto está a ser
tratado por “pessoas competentes” e que, na
devida altura, “teremos toda a informação”.
Um distrito problemático
Já deixaram de ser surpreendentes os escândalos no sector da Educação no distrito
de Mecanhelas. Em Maio deste ano, o administrador do distrito, Calisto Mussa, decidiu-se pela suspensão de 95 professores de categoria N1, que alegadamente teriam sido
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contratados de forma irregular em 2020.
“Tendo-se constatado que os funcionários, que constam da lista em anexo, estão a
auferir salários sem uma nomeação que os
vincule ao Estado, e tendo em conta que o
distrito não foi autorizado a admitir professores de categoria N1, nos anos 2019 e 2020,
determino: a suspensão de salários de todos
os docentes N1 cujos nomes constam da lista em alusão, até que se clarifiquem as circunstâncias legais em que cada um se contratou”, lê-se numa circular assinada por Carlos
Mussa.
“Neste momento, está uma equipa de inspecção da Direcção Provincial da Educação
no terreno, a averiguar a situação. Outras
equipas, como de auditoria financeira e inspectores dos Serviços Executivos Provinciais,
vão juntar-se à equipa da Direcção Provincial de Educação, para trazer elementos suficientes para esclarecer o caso”, afirmou, na
altura, a directora provincial, Alocre Jaime,
em declarações ao jornal “O País”.
Segundo apurámos de fontes seniores da
Educação no Niassa, a suspensão dos 95 visados ainda não se consumou, uma vez que os
referidos trabalhos de averiguação e auditoria ainda não estão concluídos.
Mecanhelas é um distrito da província do
Niassa, no norte de Moçambique, com sede
na vila de Insaca. Tem limite ao norte com
o distrito de Mandimba, a oeste com a República do Malawi, ao sul com o distrito de
Milange, província da Zambézia e a este com
o distrito de Cuamba.

“Talvez
as
pessoas que assim decidiram podem reflectir sobre
o assunto, porque
não fui eu quem assim decidiu. Oportunamente, depois
das equipas que estão a fazer a auditoria deste assunto, então poderei
pronunciar-me”
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INSS GAZA

Saúde capacita funcionários do INSS em
prevenção da Covid-19

O

sector da Saúde na Província
de Gaza submeteu, há dias, os
funcionários da Delegação Provincial do Instituto Nacional de
Segurança Social (INSS) a uma acção formativa, no âmbito da prevenção e combate
à pandemia da Covid-19. A iniciativa enquadrou-se na estratégia dos dois sectores
tendente a combater os potenciais focos de
transmissão da doença.

do Governo moçambicano e também de outros
países.
A mesma decorreu no âmbito dos esforços
que a Delegação Provincial do INSS de Gaza tem
vindo a encetar no combate ao vírus, promovendo a consciencialização dos seus funcionários
sobre o perigo a que estão expostos, pois trabalham com o público.
Nesse quadro, a delegada do INSS instou os

funcionários a serem vigilantes no cumprimento das medidas já decretadas pelas autoridades
sanitárias do país de forma redobrada e severa,
disseminando as medidas aos demais colaboradores da instituição, tais como o pessoal de higiene, limpeza e de segurança, muitas vezes, considerados grupos de risco, por serem, sobretudo
estes últimos, os primeiros a terem contacto com
o público.

D&F Cortesia: INSS

A delegada provincial do INSS em Gaza, Eugénia Sunate, destacou, no encontro, que a abordagem do tema é imprescindível, não apenas
pela ameaça que a pandemia representa para o
país, mas também pela sua relevância na componente recursos humanos, que é vital para o
alcance dos objectivos para os quais foi criado o
Sistema de Segurança Social.
Eugénia Sunate sublinhou a necessidade de,
sempre que possível, os funcionários adquirirem conhecimentos sólidos relativos à prevenção e combate à doença.
A capacitação, ministrada pela técnica da
área de vigilância epidemiológica, controlo de
doenças e promoção de saúde em Gaza Maria
da Glória,visava consciencializar cada vez mais
os funcionários do INSS sobre os contornos da
pandemia do coronavírus, sobretudo em relação à variante delta, que já é uma preocupação

Saúde capacita funcionários do INSS

NA CIDADE DE MAPUTO

INSS lança Prémio Nacional de Jornalismo em
Segurança Social

É

lançado, hoje, 12 de Julho, na cidade de Maputo, o Prémio Nacional de Jornalismo em Segurança
Social Obrigatória (PNJSSO),
numa iniciativa do Instituto Nacional de
Segurança Social (INSS), em parceria com
o Sindicato Nacional de Jornalistas (SNJ)
e a Organização Internacional do Trabalho (OIT).
D&F Cortesia: INSS
A cerimónia do lançamento desta primeira edição do
PNJSSO será dirigida pela ministra do Trabalho e Segurança Social, Margarida Adamugy Talapa, e contará com
a presença, dentre vários convidados, dos parceiros sociais (sindicatos e empregadores), bem como de profissionais da comunicação social.
Os jornalistas concorrerão para três categorias, nomeadamente Imprensa, Rádio e Televisão, cujas melho-

res reportagens jornalísticas serão seleccionadas por um
júri constituído por elementos do Instituto Nacional de
Segurança Social, do Sindicato Nacional de Jornalistas e
da Organização Internacional do Trabalho.
Com a institucionalização do PNJSSO, pretende-se

reconhecer e estimular os órgãos de informação, particularmente os jornalistas, para uma maior divulgação de matérias sobre a segurança social, dado o papel
informativo, educativo e mobilizador que exercem na
sociedade.
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OTM FINCA O PÉ

Covid-19 não é justificativa para não
reajustar salários

A

Organização dos Trabalhadores Moçambicanos, Central Sindical OTM – CS, está
decidida a ir com todas as
“energias” à mesa das negociações sobre o reajustamento do salário mínimo
no país, e afirma que a justificação da
Covid-19 não serve para inviabilizar um
eventual aumento do ordenado, uma vez
que a mesma pandemia afectou também
as famílias. Foi o respectivo secretário para as relações exteriores, Damião
Simango, quem deu a voz à posição da
agremiação, à saída de um encontro
com diferentes sectores, que visava debater as estratégias para o alcance do
propósito.
Texto: Arão Nualane
D&F Fotos: Albino Mahumana

Damião Simango disse que a OTM bateu-se
muito para que se voltasse à mesa das negociações, feito que, a avaliar pelos últimos desenvolvimentos, foi alcançado. Para já, a organização só
pensa em fazer valer o desejo dos trabalhadores
de ver incrementado o seu ordenado, apesar de
reconhecer que há sectores que, em termos de
indicadores macroeconómicos, tiveram um crescimento negativo.
Os sindicalistas dizem não ter ideia do nível
do reajuste salarial que poderá ser definido, mas
garantem ter “estratégias” na manga para sensibilizar os empregadores, não obstante reconhecerem que há, de facto, sectores críticos. Tal é o
caso da hotelaria, que, de 2020 a esta parte, só

OTM defende a necessidade de se dar “alguma coisa” aos
trabalhadores

ao momento, não há nenhum sector que já tenha
apresentado propostas, o que a OTM espera que
venha a acontecer ao longo da semana em curso,
“porque já existem sectores que têm datas marcadas para os primeiros encontros”.
Serão usados dados agregados de 2019 e 2020
nas negociações

Simango diz que irão fazer de tudo pelos trabalhadores

acumula perdas. Aliás, estudos realizados pelo
Instituto Nacional de Estatística (INE) e pela
Confederação das Associações Económicas de
Moçambique (CTA), são unânimes ao indicar
“hotelaria e restauração” como o sector que mais
se ressentiu dos efeitos negativos da pandemia
da Covid-19.
“Mas o ponto essencial que queremos defender, incluindo nos sectores que não cresceram,
é a necessidade de haver alguma coisa que faça
diferença para os trabalhadores”, disse o interlocutor do Dossiers & factos, salientando que, até

De acordo com Simango, regularmente, quando as partes vão à mesa de negociações, a primeira coisa que se discute são os princípios da negociação, e, neste caso, o princípio que vai ser usado
são os dados agregados de 2019 e 2020. É com
base nestes elementos que os sindicalistas irão argumentar para “sacar” alguma coisa dos empregadores, e, para tal, têm já uma equipa preparada.
“Normalmente, em cada ano, fazemos uma
preparação das equipas negociais e isso já tinha
sido feito em Março, entretanto, de lá até esta parte, não houve negociações, e, por causa da retoma,
era importante nos encontrarmos para definir a
estratégia negocial”, explicou.
As negociações em torno de um eventual aumento do salário mínimo, algo que não acontece
há dois anos, prometem ser duras. É que os intervenientes nunca estiveram tão divididos. A Organização dos Trabalhadores Moçambicanos está
convencida de que o reajuste é possível, mas os
empregadores, congregados na CTA, defendem
que as empresas ainda não têm condições para a
retoma das discussões sobre o salário mínimo.

Anúncio publicitário
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SALÁRIO MÍNIMO EM MOÇAMBIQUE

PMEs dizem não ser o momento ideal
para reajustar salários
“Não somos in-

Q

uando se aproxima a retoma, dois
anos depois, das discussões em
torno do aumento do salário mínimo, processo que envolve os
trabalhadores (representados pela OTM-CS),
empregadores (representados pela CTA) e
ainda o Governo, aumenta a apreensão dos
empregadores. Se a massa laboral não tem
dúvidas de que o salário deve ser reajustado,
os empregadores dizem o contrário. No seio
das Pequenas e Médias Empresas (PMEs), em
particular, há receios de que a já anunciada
terceira vaga da Covid-19 force uma nova paralisação das actividades, daí entenderem não
ser o momento ideal para o reatamento das
negociações.
D&F Texto: Hélio de Carlos

A pandemia da Covid-19 tem tido impactos severos sobre a economia nacional, comprometendo as
receitas das empresas e, por consequência, a renda familiar. Um dos sectores mais afectados é o das PMEs,
que viu inúmeros projectos fecharem as portas e despedirem os seus trabalhadores.
A maior parte deste segmento de empresas até
estava em franca recuperação, depois de o país ter
conseguido dominar a primeira e a segunda vagas da

Covid-19. Mas as autoridades sanitárias anunciaram
que Moçambique já está a ser fustigado pela terceira
vaga, mais infecciosa e mortífera. Por isso mesmo, os
empregadores não vêem com bons olhos a retoma das
negociações para o aumento do salário mínimo.
Apesar de considerarem “justo” e “compreensível”
o reajuste do salário, os pequenos e médios empresários alertam para a necessidade de se ter em conta a
crítica situação das PMEs, que, tendo uma estrutura
financeira débil, se ressentem mais da crise gerada
pelo coronavírus.
Trata-se de um momento “sensível”, em que muitas empresas estão “na corda bamba”, dizem os empregadores, que temem “ir abaixo” com a chegada da
terceira vaga.
“Já enfrentamos embaraços no pagamento de salários e várias outras despesas, e achamos que não há
soluções breves para a crise que temos enfrentado,
pelo contrário, muitos empregadores cogitam diminuir pessoal, para ver se conseguem ‘sacudir a poeira’,
e claramente, essa [o aumento salarial] não é uma boa
acção em pleno momento de crise”, defende Rafael
Saraiva.
“A sobrevivência das empresas está em jogo”
Os empregadores sublinham ter perfeita noção das
dificuldades que os seus colaboradores enfrentam no
dia-a-dia para poderem levar o pão à mesa de suas casas. No entanto, alertam que, no actual contexto, está
em causa a sobrevivência das empresas. “Não somos
insensíveis, percebemos muito bem as dificuldades de

sensíveis, percebemos muito bem as dificuldades de cada um, aliás,
estamos todos a passar
por isso, mas é preciso
perceber que não haverá
salários ou alimento em
casa sem que tenhamos
locais de trabalho. Então,
primeiro devemos ter em
conta a vida das empresas
e garantir o pouco que
ainda conseguimos ter”
cada um, aliás, estamos todos a passar por isso, mas é
preciso perceber que não haverá salários ou alimento
em casa sem que tenhamos locais de trabalho. Então,
primeiro devemos ter em conta a vida das empresas
e garantir o pouco que ainda conseguimos ter”, disse
Danilo Amálio.
“Devemos admitir e deixar as cartas na manga,
‘as coisas não estão bem para ninguém e sabemos que
os salários pagos não são suficientes para as despesas
familiares, principalmente pelo facto de o poder de
compra estar cada vez mais a baixar, devido à subida
constante dos produtos”, reforçou Rafael Saraiva.
Custo de vida é um calcanhar de Aquiles para
subordinados

Empregadores entendem ser compreensível o reajuste do salário mínimo

Difícil para as empresas e difícil para as famílias.
Ninguém se pode gabar de estar imune aos efeitos
negativos da Covid-19. Ao nível das famílias, a situação ficou bem mais complicada naquelas situações
em que só um elemento é provedor.
Para alguns trabalhadores do sector privado, o
galopante custo de vida em Moçambique tem de ser
um factor a ter em conta nas reuniões de concertação
social, e deve pesar na decisão a ser tomada. “O Governo moçambicano tem acompanhado o sofrimento
das pessoas”, argumentam.
Adelaide Oliveira, 30 anos de idade e mãe de dois
filhos, é funcionária de uma empresa do sector privado há cinco anos. Diz estar dividida porque, por um
lado, gostava de ver ajustado o seu vencimento e, por
outro, teme perder o emprego, caso as coisas piorem.
“Ainda no início desta doença, assistimos a muitos colegas nossos perderem o emprego, isto porque
as empregadoras precisavam aliviar o peso que tinham sobre suas costas, como forma de garantir sua
sobrevivência”, recordou Adelaide.
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PARA FUNCIONÁRIOS E AGENTES DO ESTADO NA MATOLA

Aprovada proposta de Regulamento de Suplemento
de Vencimento

A

Assembleia Municipal da
Cidade da Matola, realizou
recentemente, a sua II Sessão Ordinária sob os auspícios da legislação que rege o Estado
de Calamidade Pública, no ambito do
COVID19.
D&F Texto: Dossiers & Factos

No evento foi apresentado e apreciado o
informe do presidente do Conselho Municipal da Matola da Cidade da Matola, Calisto Cossa.
O mesmo versava sobre o estágio do
cumprimento do Plano de Actividades, referente ao período compreendido entre a I
e II Sessão Ordinárias do ano 2021, apresentação da proposta da primeira revisão
do plano anual de actividades do Conselho da Cidade da Matola, também de 2021,
apresentação da proposta de primeira revisão do orçamento do Conselho Municipal,
bem com a apresentação da Proposta de
Suplemento de Vencimento para Funcionários e Agentes do Estado do Conselho
Municipal da Cidade da Matola.
Entretanto, nesta sessão, a Assembleia
Municipal, votou os documentos submetidos pelo Conselho Municipal à apreciação
por este Órgão deliberativo, tendo os mandatários dos munícipes da Matola, reco-

mendado ao maior empenho da edilidade
no cumprimento integral dos planos e das
metas fixadas.
Entre os documentos submetidos a
apreciação da Assembleia Municipal, mereceu atenção de todos os representantes
dos munícipes, a aprovação do Regulamento do Suplemento de Vencimento para

Funcionários e Agentes do Estado no Conselho Municipal da Matola, o qual mereceu
a votação por unanimidade dos Membros
presentes.
Este Regulamento tem em vista estimular os funcionários e Agentes do Estado e garantir a retenção de quadros da
edilidade.

Calisto Cossa apresentou o informe

Colaboradores da Coca-cola e seus
dependentes vacinados contra covid-19

C

olaboradores da empresa Coca-cola e seus dependentes, familiares foram vacinados, recentemente contra a Covid-19, na
Matola Gare, província de Maputo.
D&F Texto: Dossiers & Factos

Para a vacinação previa-se uma afluência
de cerca de 4 500 pessoas, no âmbito da Iniciativa Unidos pela Vacina Contra a Covid-19
(UNIVAX), da qual a Coca-Cola Beverages
Africa - Moçambique é uma das principais
parceiras.
Representantes da Coca-cola afirmaram

na ocasião que o lema da empresa desde que
esta campanha começou foi “protector do
meu irmão, da minha irmã e a minha família”.
Para fazer face a esta campanha, adquiriram mais de 4 mil vacinas para administrar
os colaboradores, mais quatro membros da
família ou igual número de amigos para se
protegerem da pandemia da covid-19, que
nos últimos dias tem ganhado proporções
alarmantes.
Os representantes da Coca-cola afirmam
que sabem que ser vacinados não é obrigatório e “nós percebemos isso, mas é bastante
recomendado e essa responsabilidade de segurança começa connosco”.

Membro de direcção vacinaram primeiro para
incentivar os colaboradores
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PARA O COMBATE AO TERRORISMO

Momade critica demora do Governo
para dar um “sim” ao apoio externo

E

m digressão pela zona norte do país,
o presidente da Renamo, Ossufo
Momade, esteve na semana finda na
província de Cabo Delgado, que há
sensivelmente quatro anos é fustigada por
acções terroristas perpetradas por um grupo
conhecido como Ansar al Sunnah. Na escala
que fez ao distrito de Chiúre, Momade lamentou que o Governo moçambicano tenha
atrasado a vinda de tropas estrangeiras para
apoiarem as Forças de Defesa e Segurança
(FDS) no combate ao terrorismo.
D&F Dossiers & Factos

Ossufo Momade escolheu o distrito de Chiúre
como porta de entrada a Cabo Delgado. Naquela
parcela do país, que por sinal é gerida pela “perdiz”,
o número um da Renamo começou por visitar algumas obras realizadas pela edilidade, tendo se mostrado satisfeito com o desempenho de Alicora Ntutunha no comando daquela vila autárquica.
O líder partidário enalteceu a expansão da rede
eléctrica para os bairros da vila, bem como as vias
de acesso, e afirmou estar encorajado, visto que o
presidente do município “está a cumprir com o propósito que o levou a concorrer, e ele vai cumprir o
manifesto eleitoral", sublinhou Momade, que disse
que a sua presença em Cabo Delgado se enquadrava
nos preparativos para os próximos pleitos eleitorais
(eleições autárquicas de 2023 e gerais de 2024).
Ossufo Momade não deixou, no entanto, de se

pronunciar sobre um tema que está continuamente
no topo da actualidade nacional: o terrorismo em
Cabo Delgado. "Também vim inteirar-me da situação do terrorismo que afecta a população de Cabo
Delgado. Sempre, quando estamos nesta província,
temos tido encontros com os deslocados, para dizer
que é um dos assuntos que nos trouxe até aqui, queremos saber qual é o ponto de situação", avançou
Ossufo Momade.
Em seguida, o condutor dos destinos do maior
partido da oposição apontou as “metralhadoras”
para o executivo, a quem dirigiu duras críticas pela
“lentidão” com que tem conduzido o processo da
vinda ao país de tropas estrangeiras. Na óptica do líder da Renamo, se não fosse essa “lentidão”, a SADC,
que sempre se mostrou disponível para ajudar, já teria dado a mão, porque “nós temos uma potência,
que é África do Sul, temos Zimbabwe, Botswana, e a
França também manifestou sua disponibilidade para
ajudar, podíamos contar com estas forças”, frisou.
O político lembrou que “países de todo o mundo”
estão abertos para ajudar Moçambique no combate
ao terrorismo, mas o problema, acusou, está com o
Governo, que, alegando questões de soberania, não
queria a vinda ao país de tropas estrangeiras, o que
faz retardar o processo e prolongar o sofrimento das
populações deslocadas.
“As populações deslocadas não querem receber
esmola, mas, sim, querem regressar às suas zonas de
origem, para que aquele que era carpinteiro possa
voltar a realizar suas actividades, e quem era pescador possa voltar ao mar para pescar”, disse a fonte,
salientando a urgência de acabar com o conflito.
Ossufo Momade disse, contudo, estar a acom-

Ossufo Momade sempre defendeu que o país devia aceitar ajuda externa

“As
populações deslocadas
não querem receber
esmola, mas, sim,
querem regressar às
suas zonas de origem, para que aquele
que era carpinteiro
possa voltar a realizar suas actividades,
e quem era pescador
possa voltar ao mar
para pescar”
panhar com satisfação o discurso de “recuo” do
Presidente da República, Filipe Nyusi, em relação à
entrada em cena das tropas estrangeiras em Cabo
Delgado. “Tenho acompanhado o discurso do meu
irmão Nyusi a dizer que vão poder entrar forças
externas, isso é muito importante”. No entender do
presidente da Renamo, a intervenção das tropas estrangeiras no combate aos jihadistas em Cabo Delgado poderá tirar o sofrimento por que passam as
populações. Acrescentou que, na qualidade de dirigente do maior partido da oposição no país, vai
pressionar o Governo para que este flexibilize o processo, para que a situação de Cabo Delgado seja resolvida o mais rápido possível.
Ruandeses já em Moçambique
Entretanto, Filipe Nyusi anunciou, também na
semana passada, a vinda de tropas ruandesas a Moçambique, com o objectivo de auxiliar as Forças de
Defesa e Segurança no combate ao jihadismo. Nyusi
fez o anúncio no distrito de Mueda, depois de o Governo ruandês ter emitido um comunicado, através
do qual dava conta do envio de mil homens a Cabo
Delgado.
Ainda na semana passada, ficou-se a saber que
as operações da SADC em Cabo Delgado iniciam
no próximo dia 15. A informação consta numa carta
que a secretária executiva da SADC, Tergomena Tax,
enviou ao secretário-geral da ONU, António Guterres, pedindo-lhe para que comunicasse ao Conselho
de Segurança da ONU sobre a intervenção da tropa
regional em Moçambique.
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DEFENDE FLIN, O “ETERNO CAPITÃO”

“Há falso profissionalismo
no futebol moçambicano”

O

treinador de futebol Euroflin da Graça, actual coordenador de treinadores da
Associação Académica de
Maputo, considera haver um “falso profissionalismo” no futebol moçambicano.
Conhecido nos meandros do desporto
como “Flin”, da Graça lamenta que os
atletas abandonem os estudos para viver
na “euforia” do “falso profissionalismo”,
acabando, depois da carreira, por enfrentar necessidades básicas. Profundo
conhecedor do futebol nacional, o “eterno capitão” partilha, na conversa com
o Dossiers & Factos, o seu percurso no
desporto-rei.
D&F Texto: Arão Nualane
Fotos: Albino Mahumana

Nascido no histórico bairro de Chamanculo,
começou a jogar na Escola de São José de Lhanguene, sendo que Xipamanine e Beira-Mar foram igualmente importantes na sua “iniciação
futebolística”. Nessa altura, eram ídolos de Euroflin da Graça craques como Eusébio, Kalabaço, Dias, Fondo e Tambor.
Copiou-lhes bem os passos e, com apenas
15 anos de idade, chegou ao futebol federado,
pela porta do “Caju”, clube do seu bairro, depois da necessária e indispensável autorização

da “Mocidade Portuguesa”, que era uma espécie
de federação. “Eu e o Cabral aparecemos a jogar
nos juniores e nos seniores”, conta o treinador,
que, no clube “Caju”, partilhou balneários com
Carlos Agostinho do Rosário, o actual Primeiro-Ministro de Moçambique.
Desde que se fixou no “Caju”, no longínquo
ano de 1971, não mais parou, e a sua relação
com o futebol completa 50 anos em 2021, um
longo percurso marcado por momentos bons e
maus que, na perspectiva do nosso entrevistado, foram importantes.
“A Caju acabou com a independência, em
1975, por causa das mudanças políticas. Eu,
como ainda era miúdo, fui pedir para treinar
na minha equipa da infância, neste caso, o Ferroviário de Maputo, que tinha jogadores como
Baltasar e Nelson Mafambana. Depois cheguei
à equipa A dos locomotivas, treinada, na época,
por Serafim Baptista. E como ainda tinha a idade de juniores, disseram-me para treinar neste
escalão, quando eu queria jogar nos seniores,
porque já estava acostumado a defrontá-los
quando estava no Caju”.
Insatisfeito, Euroflin da Graça seguiu para o
Mahafil, mas questões religiosas impediram-no
de jogar. “Quando chegamos lá, na altura, havia a questão de que só jogavam muçulmanos, e
acabamos por ir jogar no Atlético, que era uma
equipa do Alto-maé”. De acordo com Flin, o
Atlético do Alto-maé foi a primeira equipa moçambicana a internacionalizar-se, quando, em

Euroflim da Graça, treinador de futebol

“Poderia ter
ido para o [Vitória] Guimarães,
porque a equipa
estava em conversações com os
meus pais, mas
não fui. Contudo, estou feliz por
aquilo que eu sou”
1975, viajou para a Tanzânia para participar de
um torneio que envolvia também o Simba [do
internacional moçambicano Luís Miquissone],
o Young Africa, entre outras equipas.
Porque a história “não é uma linha recta”, o
Atlético “desapareceu”, e o jogador seguiu para
a Académica e, depois, para o Desportivo de
Maputo e Águia D’ouro, onde desempenhou as
funções de jogador, capitão e treinador.
Um jogador-treinador
Euroflin da Graça é um homem satisfeito
com o seu percurso no futebol. Diz ter tido
uma carreira que não lhe permitiu saltar etapas e, nesse processo, aprendeu que família não
se resume aos laços “de sangue”. Polivalente, da
Graça jogou em todas as posições, excepto na
baliza, o que, de certo modo, atesta o seu elevado QI futebolístico.
Aliás, o seu conhecimento sobre o jogo foi
fundamental para que, muito cedo, acumulasse
as funções de jogador, capitão e treinador, ofício para o qual se formou em 1980. “Tive essa
sorte de, ao jogar, poder orientar os meus colegas dentro do campo”, congratula-se Flin, que
diz ter quebrado o paradigma vigente, na altura, à luz do qual se olhava para o futebol apenas
na perspectiva do atleta.
Como treinador, o nosso entrevistado é dono
de um palmarés interessante, com conquistas
sobretudo ao nível dos escalões secundários.
“Pelo Vilankulo Futebol Clube, fui campeão
de Inhambane e da zona sul. Fui campeão provincial e da zona centro pelo Chingale de Tete.
Também fui campeão provincial da zona norte
pelo Ferroviário de Nacala”, lembra o treinador,
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Da Graça foi mandatário de Amilcar Jussub nas eleições para a Associação de Futebol da Cidade de Maputo
em 2019

que também já ganhou a Taça de Moçambique e
o campeonato nacional, como jogador.
Actualmente, o “eterno capitão” é coordenador de treinadores na Associação Académica de
Maputo, e diz ter abandonado o treino depois
de um episódio caricato. “Queriam que eu dissesse perante a Imprensa coisas que eles pensavam que eram correctas, mas eu achava que não
devia. Naquele momento fui preterido”, revela o
técnico, que, no entanto, não quis fazer referência ao clube, argumentando ser “uma pessoa de
paz”.
Por um triz teria jogado no Guimarães
Pode gerar alguma estranheza o facto de Euroflin da Graça não ter actuado fora de Moçambique. Na verdade, esclareceu o treinador, não
foi por falta de qualidade nem de pretendentes,
mas sim por questões políticas. “Jogador não é
mercadoria”, dizia, na altura, o Governo de Moçambique, que não queria que nenhum atleta
nacional actuasse fora de portas.
“Poderia ter ido para o [Vitória] Guimarães,
porque a equipa estava em conversações com os
meus pais, mas não fui. Contudo, estou feliz por
aquilo que eu sou”, lembrou a fonte, para quem
os jogadores devem, ainda em actividade, frequentar cursos de treinador, de forma a melhorar a sua compreensão sobre o jogo.
“É preciso que, durante a carreira de jogador, os atletas se preocupem em fazer cursos de
treinador, para melhor entenderem o seu processo de enquadramento, pois se um jogador
fizer vários cursos como treinador, facilmente
vai entender melhor a linguagem do treinador
e facilmente poderá ter uma formação que lhe
ajude após a carreira”, argumentou.
Futebol nacional é reflexo da sociedade

Instado a avaliar o actual estágio do futebol
moçambicano, Euroflin da Graça começou por
reconhecer tratar-se de uma “tarefa difícil”. De
seguida, teceu o seguinte comentário: “Se na
nossa sociedade ou na comunidade surgir um
filho pequeno com dinheiro, nenhuma cerimónia começa sem a presença do mesmo, porque
tem dinheiro e os pais, às vezes, não querem saber de onde é que vem o dinheiro. Nós perdemos muito na questão moral e é por isso que os
corruptos se multiplicam. Se tenho um filho na
escola, e o professor dá-lhe um simples carolo,
não por maldade, mas para o educar, terá problemas e pode ir parar no Tribunal”, disse.
Atónitos, perguntamos o que tem o seu argumento a ver com futebol, ao que respondeu
nos seguintes termos: “O que acontece no desporto actual são sequelas do que acontece na
sociedade. Há muitos jovens que jogam muito
bom futebol, mas não têm possibilidade de ter
um ‘chapa’ para chegar ao local do treino”, disse Flin, apontando que, enquanto isso, há quem
chegue aos clubes por influências, “porque alguém tem um filho que não entende nada de
desporto, mas quer pôr-lhe a jogar e fazer-lhe
profissional”, lamentou.
Flin entende que a paixão sucumbiu no desporto e já se faz tudo por dinheiro, daí a emergência de “doutores em tudo” que, em termos
práticos, nada melhoram no panorama futebolístico nacional.
“Temos uma política desportiva muito bonita, mas o futebol tem as suas próprias impressões digitais, pelo que a gestão não pode ser feita depois, mas antes. Se quisermos melhorar o
futebol e evitar problemas futuros, temos que
dizer que daqui há um ou dois anos, todas as
primeiras inscrições devem ser feitas com 5.a
classe de escolaridade, porque o futebol federado tem que ser de qualidade, e se não está qua-
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lificado, que jogue em competições amadoras,
como campeonato dos trabalhadores, do bairro, entre outros”.
Na opinião deste técnico, só com qualidade
se pode augurar grandes voos no futebol nacional, ao ponto de se competir de igual para
igual com equipas e selecções de outros países.
Enquanto faltar qualidade a todos os níveis, o
futebol moçambicano continuará a vender um
“falso profissionalismo”. A sensação de que “as
coisas vão andar e teremos muito dinheiro”, explicou a fonte, leva a que muitos atletas abandonem a escola, comprometendo a sua sustentabilidade depois da carreira. De resto, Euroflin da
Graça diz mesmo não conhecer jogadores moçambicanos que, tendo jogado ao alto nível, tenham casa digna. “O que acontece é que podem
ter conseguido dinheiro, carros, mas depois desaparece tudo quando a carreira termina”.
Para inverter este cenário, Flin tem um apelo para os gestores desportivos: “O que diria é
que os actuais dirigentes desportivos, sobretudo do futebol, devem descer um bocadinho e
olhar para os jogadores como seus filhos. Não
explorem, por favor, trabalhem com essa gente
e criem uma educação na base, e comecem a
premiar os jogadores de acordo com a sua evolução na escola, porque a escola não atrapalha
o futebol. Não pensem só na perspectiva dos títulos. Os títulos em todos os anos vão aparecer,
porque, preparando bem a criança, estaremos
a preparar o adulto do amanhã, que se possa
aguentar sem precisar dos pais”, concluiu.

“O que acontece no desporto actual são
sequelas do que
acontece na sociedade. Há muitos
jovens que jogam
muito bom futebol, mas não têm
possibilidade de
ter um ‘chapa’ para
chegar ao local do
treino”
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Mulheres na luta pela sobrevivência!!!!
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DEFENDE O YOUTUBER MAXH

“É possível viver de conteúdos no
“No meio de
Youtube”

Â

ngelo Carimo do Rosário Machelewe, mais conhecido pelos apreciadores do seu trabalho como Maxh,
é um jovem moçambicano que possui várias aptidões, e uma delas consiste em
produzir conteúdos para o seu canal de Youtube, plataforma através da qual marcou seu
espaço no entretenimento. Só que, para Maxh,
o Youtube ultrapassa a dimensão do entretenimento. É um trabalho que garante sustento.

D&F Texto: Hélio de Carlos

É rapper, produtor de instrumentais, roteirista e director de cinema, habilidades que têm sido
fundamentais no trabalho que desenvolve no
Youtube. Não por acaso, em apenas dois anos e
meio, o seu canal atingiu a marca de 100 mil subscritores e quase sete milhões de visualizações.
O jovem youtuber partilhou a sua experiência
com o Jornal Dossiers & Factos, tendo explicado
todo o processo até se tornar um dos principais
criadores de conteúdos do país na actualidade.
De acordo com Maxh, de princípio, a intenção não era criar algo sério, mas, à medida que o
tempo foi passando, começou a perceber que as
coisas iam ficando mais sérias, razão pela qual
resolveu levar essa actividade com um pouco
mais de profissionalismo.
Defende que ter um canal no Youtube é a melhor forma de divulgar conteúdos audiovisuais,
principalmente para alguém que pretenda crescer. Para Maxh, a plataforma em si é muito fácil
de manusear e ajuda a ter uma ideia de quem o
acompanha e que dispositivos são mais usados
para o efeito. Por isso mesmo, “resolvi incorporar minhas qualidades lá e, em segundo plano,
no Facebook”.
Questionado sobre os ganhos da plataforma,
o criativo é categórico: “já me deu de tudo, algumas coisas não de forma directa, mas a minha
imagem explodiu, é difícil dizer o maior ganho,
mas o facto é que foi muita coisa”, declarou.

Recentemente, Maxh teve o privilégio de receber uma placa daquela rede social por ter atingido a marca de 100 mil subscritores no seu canal,
entrando para a selecta lista dos canais que ousaram atingir tal feito em Moçambique.
“Não tenho palavras para descrever, estou no
‘top 5’, estamos num país com 11 províncias e
milhares de youtubers, só existem quatro placas
e uma delas é a minha, é uma sensação única”,
vangloriou-se o interlocutor do Dossiers & Factos, para mais adiante referir que, apesar de ser
o mais falado jovem youtuber em Moçambique,
ainda não se considera o maior.
“Eu diria que sou o youtuber com mais moçambicanos consumindo meu conteúdo, mas os
maiores são Tio Yado, Marcelino Francisco, assim como Aurélio Do Rosário. Aliás, existe um
novo youtuber, Juma Ibraimo, que em menos
de 30 dias fez 100 mil inscritos, mas todos esses, com excepção do Tio Yado, explodiram no
Brasil”, disse o jovem, que confessa nunca ter
imaginado que poderia, em tão curto espaço de
tempo, atingir os patamares em que se encontra
actualmente.
Por conta da audiência que o seu canal atrai,
Maxh tornou-se uma figura influente, sobretudo para os jovens, e, em tempos tão turbulentos,
procura, para além de divertir, educar. Foi nesse
contexto que produziu um trabalho intitulado
“Mana Rosa”, que retrata o impacto do vírus da
Covid-19 em alguns bairros.
“No meio de tantos conteúdos, ‘Mana Rona’
teve um impacto que nenhum outro vídeo meu
vai superar. Quando tu fazes um trabalho que explode, normalmente tens uma sensação de que

tantos conteúdos, ‘Mana Rona’ teve
um impacto que nenhum outro vídeo
meu vai superar

não conseguirás superá-lo ou que aquele foi o
seu pico e deduzes que, a partir daí, o gráfico só
vai decrescer, foi o que pensei, mas continuei a
fazer o que já fazia e as pessoas perceberam que,
de facto, sou bom nisto”.
Paralelamente ao trabalho criativo, o youtuber faz um estudo do mercado com vista a perceber o que os consumidores procuram. Foi assim
que encontrou um nicho específico, a quem serve através do seu primeiro canal, mas também
abriu um segundo canal, no qual tem uma maior
liberdade criativa.
O artista garante que a sua vida agora é pensar e produzir conteúdos para o canal, pelo que
“Youtube é meu trabalho e negócio”. De olhos
postos no futuro, o jovem pretende continuar a
fazer o trabalho que tem estado a desenvolver,
e assume o sonho de, um dia, produzir e dirigir
um filme, não fosse ele também apaixonado pela
sétima arte.

“O segredo é investir no conteúdo”
Há quem defenda que o segredo é a alma do
negócio, e, por isso, tranque os seus truques a
sete chaves. Não é o caso de Maxh, que assume
abertamente que o crescimento no Youtube assenta no investimento no conteúdo.
“Isso acontece em varias áreas, consumimos
mais do que produzimos, mas, com o andar do
tempo, percebi que não tem que ver com a localização ou o facto de sermos mais consumidores do que produtores, mas, sim, com o próprio
conteúdo. Se o conteúdo for bom, as pessoas vão
consumir independentemente da localização ou
da situação”, explicou.

Maxh é considerado por muitos um dos maiores youtubers do país
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A verdade acima de tudo e todos

NTERNACIONAL

Assassinos do presidente do Haiti
eram mercenários “profissionais”

O

Presidente foi baleado na madrugada de quarta-feira

embaixador do
Haiti nos Estados Unidos,
Bocchit
Edmond, declarou recentemente que os assassinos do
presidente haitiano, Jovenel
Moise, eram mercenários
“profissionais”, que se fizeram passar por agentes norte-americanos e poderão já
ter deixado o país.
De acordo com o jornal
Minuto ao Minuto, o ataque foi
bem orquestrado e executado por
profissionais. A publicação cita
palavras do diplomata haitiano
garantindo que “temos um
vídeo e achamos que se trata de
mercenários”.
Conforme escreve o Minuto
ao Minuto, a primeira-dama
haitiana, Martine Moise, baleada
no ataque, foi transportada para
Miami para receber tratamentos.
Ainda segundo a fonte, está

em curso uma investigação para
determinar onde se encontram
os assassinos, as suas motivações
e as suas nacionalidades. Para já,
sabe-se apenas que falavam na
língua espanhola.
O embaixador do Haiti nos
EUA pensa que é possível
que os assassinos tenham
já
abandonado
o
Haiti,
provavelmente em direcção à
República Dominicana, um país
hispanófono com o qual o Haiti
partilha a ilha de Hispaniola.
“Não sabemos se eles já se
foram embora ou se ainda estão
no país”, comentou Edmond,
sublinhando que, “se não
estiverem no Haiti, só há uma
forma de terem saído e é pelas
fronteiras terrestres, porque não
há aviões”.
O responsável acredita que
uma eventual utilização de um
avião privado teria sido detectada
pela aviação civil, enquanto
uma saída do território pelas
fronteiras terrestres passaria
despercebida.

GARGANTA FUNDA
“CIP MENTIU?”

E agora CIP? Por trás de cerca de
30 páginas, em outras palavras, o que a
Comissão de Inquérito no caso de Ndlavela
quis dizer é que o CIP inventou mal aquela
história. O relatório dá a entender que o CIP
“apimentou” muito mal a história, tanto é
que não teve como contestar o relatório da
comissão.
É verdade que Garganta Funda, desde
o princípio, quando ouviu aquela história,
ficou com um pé atrás, e explica porquê:
Pessoal, todos sabemos que o que mais se
vê em Maputo são mulheres, pior se estás
carregado, ou seja, se tens chibaba (muito
dinheiro) no bolso, heeee aí as babys vêm
tipo abelhas. Um amigo de Garganta,
amigo de guerra mesmo, daqueles que nos
nossos bons tempos víamos o sol a nascer,
lá na rua mais movimentada de madrugada,
disse: “Garganta, com 30 paus no bolso, no
mínimo 10 babys conseguíamos, pena que
iríamos acabar o taco a beber”. Garganta
pôs-se a pensar quem é esse frustrado que
sai de casa, põe perfume, se “txuna” bem,
e vai sentar num “gone” à espera de pagar
30 paus ou mesmo 10 paus a uma reclusa?
Infelizmente, a cidade de Maputo está
muito mercantilista, mesmo nos sítios mais
caros da cidade, também frequentados por
prostitutas, e alguns desses sítios até dão
carta branca as jovens para entrar, com
intuito de fazer ambiente, com trinta paus
você é king da noite, você bebe bem, ainda
manda rodadas de Spin, Gold ou Savana e
sai dali bem acompanhado. Me desculpem,
mas essa história estava muito mal contada,
ainda assim, o que prova que aquelas moças
entrevistadas realmente são reclusas? A
verdade está única e exclusivamente com o
CIP, neste momento quem tem que provar
que a sua história é fidedigna é o CIP. Por
outro lado, ficou claro que o “barulho”
despoletado pelo CIP vai servir para pôr
ordem a muitas coisas más que acontecem
em Ndlavela e em outras cadeias. Onde
há fumo, há fogo, e ficou claro que os
funcionários da cadeia faziam ali jogos com
as prisioneiras, nisto temos que dar mérito
ao relatório do CIP, é pena que tenham posto
a imaginação a funcionar demais.
*SEMANA SANGRENTA*
A semana que passou foi uma das mais
sangrentas na história de Moçambique
independente. Mortes em Maputo, mortes
em Sofala, mortes em Tete. Sempre que há
este tipo de eventos, o primeiro culpado é
o estado das nossas vias, justificação de que
Garganta discorda com todas forças que
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ainda lhe restam. Amigos, em todos os três
casos, estão envolvidos camiões e veículos de
transporte de passageiros. Garganta Funda
olha para ambos como verdadeiros assassinos
silenciosos, e, de certeza, que quem anda na
estrada nacional com muita frequência sabe
disso. Estes são os senhores e donos das
estradas. Quem nunca teve que se encostar
na berma da estrada porque um camião ou
machimbombo está a fazer ultrapassagem
levante a mão. Garganta viaja pela estrada
nacional com muita frequência e, às vezes,
para ganhar tempo, e por segurança também
(principalmente de noite), Garganta gosta
de se posicionar por trás de machimbombos
(eles ocupam espaço, acabam te protegendo,
mas também tem luzes fortes e acabam lhe
ajudando na visibilidade), mas infelizmente
Garganta nunca conseguiu permanecer
atrás de um machimbombo por mais de 10
minutos, porque aqueles senhores “esgalham
maningue”. No mínimo, andam a 160 km/h.
Fazem e desfazem nas estradas nacionais. O
mais fácil é atirar para o estado das nossas
estradas, mas, curiosamente, nos troços
esburacados, não há acidentes frequentes,
dificilmente ouvimos dizer que morreu
gente no troço Save-Inchope ou InchopeGorongosa-Caia, locais onde a estrada está
péssima. Os acidentes mortais acontecem,
em grande parte, nas estradas de Maputo,
Inhambane e Manica, locais com as melhores
estradas. Garganta saúda a campanha da
Polícia lançada recentemente e que visa
fiscalizar as viaturas e os automobilistas
(cartas), visto que o estado de muitos
transportes de passageiros é lastimável, e
quem os conduz também, muitas vezes, não
está habilitado e nem tem a responsabilidade
necessária para tal. É preciso mão dura.
*Ostentação nas FDS*
Está a girar um vídeo em que um
suposto militar ostenta, dentro de uma
viatura Mahindra, milhares e milhares de
meticais. Garganta está assustado, de onde
vem tanta bufunfa? Será que as FDS já
fizeram a requalificação dos salários, ou é
um micro empreendedor dentro das Forças
de Segurança? De onde vem aquele todo
dinheiro? Independentemente da resposta,
aquela postura mancha, e muito, as FDS,
uma atitude de quatro ou cinco militares
acaba manchando toda a corporação, acaba
beliscando o trabalho árduo que as FDS
fazem para proteger este país. Vestir aquela
farda é o dos actos mais patriotas que pode
existir, defender a pátria é o acto mais
nobre que um cidadão pode ter, e aquele
comportamento NÃO. Que deixe a farda de
lado.

