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Moçambique falando por si!

Aumentam casos de despedimentos sem justa
causa em Niassa P.08
Ecos do XII Congresso do Partido Frelimo
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A montanha
vai parir
Hossanas

NGANI - Segunda-feira, 26 de Setembro de 2022

P.02

SOCIEDADE

XII Congresso dos camaradas

A montanha vai parir Hossanas

Iniciou na sexta-feira, 23 de
Setembro, o XII Congresso
do partido Frelimo,
organização que suporta os
Governos de Moçambique
desde 1975, não se esperando
nada, além de hossanas a
Filipe Nyusi, o presidente da
agremiação.
MANGAVA DOS SANTOS

A

reunião magna acontece
como sempre na Escola do Partido, na cidade
da Matola, província de Maputo e
conta com participação de perto de
cinco mil pessoas, entre delegados,
convidados, pessoal de apoio e jornalistas.
De resto, as reuniões provinciais
que antecederam a reunião que decorre até o dia 28, já deixavam claro
o modelo de Congresso que os moçambicanos podiam esperar da Frel:
em todas as províncias, incluindo a
cidade de Maputo, os primeiros-secretários do vermelhão foram todos
reconduzidos.
Mas não é uma recondução qualquer. Houve imposição para que
fossem candidatos únicos à própria
sucessão. Tudo organizado de forma norte-coreana, para garantir que
a “unanimidade” prevalecesse no
meio de uma “democracia interna”
que o partido se gaba de exercer com
maestria.
Até o caso do número um a nível
da província de Tete, que tem um
processo judicial em curso na Procuradoria da província mais quente do país, foi reconduzido sem o
menor pudor. Gonçalves Jemusse é
acusado de ter liderado um esquema de desvio de perto de um milhão
de meticais na altura em que exercia
o cargo de administrador de Chiuta,
na mesma província.
Ao manter novamente Jemusse na pasta mais a nível provincial,
o partido-Estado deixa claro que o
combate à corrupção no país é uma
conversa para boi dormir. Roque
Silva, o Secretário-geral da sexagenária, tem estado a enveredar por
uma política de afastamento dos potenciais membros do partido Frelimo que podem se tornar incómodo
à “sábia” liderança de Filipe Nyusi.
Silva é tristemente conhecido
como um campeão quando o assunto é coartar o direito de eleger e ser

Filipe Nyusi foi candidato único à presidência da Frelimo para a própria sucessão

eleito a nível do partido. É o homem
que disse em alto e bom som para todos ouvirem: “você não deve querer
ser candidato, nós é que temos que
querer que você seja candidato”.
O candidato único
Filipe Nyusi foi candidato único à presidência da Frelimo para
a própria sucessão. E foi eleito a
100% no terceiro dia do evento para
o segundo mandato na direcção da
organização, mas em princípio de
2025 deverá renunciar numa sessão
extraordinária do Comité Central,
para entregar o martelo ao próximo
chefe de Estado moçambicano, do
mesmo partido, pois está claro que
a oposição não morde e está longe
de fazer a Frelimo tremer, ainda que
o MDM e a Renamo estejam a falar
em voz baixa de uma possível coligação pré-eleitoral.
Nyusi continua na presidência do
partido em paz, e pode assim tentar impor um terceiro mandato. Há
quem diga que tudo se pode concretizar a partir da mudança da constituição que vai eliminar a eleição dos
administradores distritais.
Neste ponto, a ideia é uniformizar para que Nyusi seja eleito indirectamente através de eleições legislativas, eliminando as gerais que
elegem directamente o chefe de Estado. Aí, o partido irá escolher o líder do partido, que é Filipe Nyusi.
Aí, Nyusi poderá ser eleito através
de um novo modelo.
Mas esta ideia não agrada a todos membros do partido. Por isso

Castigo Langa, um antigo ministro
dos recursos Minerais e Energia da
época de Chissano, recomendou
Nyusi a não aceitar essa ideia, pois
não seria bom para o partido, país e
a família presidencial.
“O meu apelo vai pessoalmente
para o camarada Presidente: caso
apareça uma proposta no sentido de
ser o próximo candidato da FRELIMO nas eleições presidenciais, por
favor, faça como fez com a oferta de
tractor: não aceite. Não seria bom
nem para o Camarada Presidente e
sua família, nem para a FRELIMO
e, seria um precedente com consequências imprevisíveis para o nosso
país”, disse Castigo Langa no final
de uma reunião que teve lugar em
Maputo, à porta do Congresso.
“Uma proposta nesse sentido,
tanto pode provir de oportunistas
com o objectivo de cavalgarem o Camarada Presidente na prossecução
de seus fins egoístas, contrários ao
interesse nacional, como de camaradas de boa-fé, apenas invadidos pelo
medo do desconhecido” continuou.
“Dada à nossa amizade dos tempos de estudante engenharia, estaria pessoalmente confortável com a
eventual continuação do Camarada presidente Filipe Jacinto Nyusi
mas pesa-me a consciência porque
sei que mudanças inconstitucionais
podem encorajar iniciativas de igual
natureza por parte de outros protagonistas, com elevado potencial de
descambarem em tragédia. Se da
tragédia resultar sangue, será o Camarada Presidente a sujar as mãos

enquanto os proponentes se distanciam sem qualquer pudor nem hesitação”, finalizou.
E a revanche não demorou muito tempo a chegar. A Comissão Política do partido Frelimo, emitiu um
comunicado de imprensa no qual
censurava as declarações de Castigo
Langa.
“A Comissão Política lamenta e
repudia veementemente a atitude
do camarada Castigo Langa, Membro do Comité Central, por ter levantado no decurso da II Sessão Extraordinária do Comité Central, um
ponto fora da agenda aprovada e, à
posterior, ter feito circular uma carta nas redes sociais, com afirmações
que atentam a imagem do Partido e
integridade do seu Presidente”, lê-se no comunicado final.
Foco nos temas
O Presidente da Frelimo e chefe de Estado moçambicano, Filipe
Nyusi, apelou no discurso de abertura do 12.º Congresso para que os
debates se afastem de uma “agenda”
de divisão e se foquem em resolver
os problemas do país. “A nossa meta
última é garantir as vitórias” no próximo ciclo eleitoral, “condição fundamental para continuarmos a melhor servir os moçambicanos. Essa
é a nossa razão de ser como Frelimo”, referiu. “Por isso, apelamos a
todos para conduzirmos os debates
dentro da nossa agenda, agenda que
nos une e não na agenda que nos
pode dividir”, detalhou Nyusi no
seu discurso.
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Vitimas do terrorismo em Mocímboa da Praia
entregaram-se às autoridades governamentais
Sessenta e quatro pessoas que
foram forçadas a engrossar
as fileiras dos terroristas,
em Mocímboa da Praia,
província de Cabo Delgado,
regressaram ao convívio
familiar. Na última semana,
o Presidente da República,
Filipe Nyusi, visitou a
vila sede, onde quarenta e
duas pessoas que fugiram
de diferentes bases dos
terroristas já voltaram à casa.
JACKSON BASILIO

N

yusi disse que com a entrada massiva dos deslocados, o Governo irá continuar a garantir condições básicas
como energia, água, saúde, Educação
entre outros para que regressem voluntariamente. O estadista referiu que
para além dos regressados de Palma,
mais outros deslocados dos outros
pontos da província, assim como os
que tinham se refugiado na vizinha
província de Nampula, já estão na vila
sede. Para além dos que foram apresentadas em Mocímboa da Praia, outras vinte e duas pessoas que também
fugiram das mãos do inimigo estão na
cidade de Pemba sem condições financeiras para regressar a terra de origem.
O Presidente da República sublinhou ainda que nas matas de Mocímboa da Praia e outros pontos da província tem muita gente arrependida e
que quer voltar para o convívio familiar, mas têm medo. “Não precisam
escrever carta para Presidente a pedi-

O regresso à casa de algumas famílias vitimas do terrorsmo

do para voltar a casa. O povo moçambicano é tolerante e serão perdoados.
Sei que muita gente foi enganada que
iriam ficar ricos, mas não conseguiram
qualquer riqueza e estão arrependidos.
Podem voltar nós iremos vos receber”
disse o presidente.
Nyusi referiu ainda que o conflito
está intenso e o inimigo não tem facilidades de acomodação nem de aumentar o seu efectivo. “Nos últimos dias
criaram pânico em Ancuabe e agora
estão em alguns povoados de Nampula e lá também não vão encontrar jovens que possam se juntar porque eles
sabem que querem ser enganados”
concluiu.
Visivelmente tristes, as vítimas revelaram situações desumanas por que
passaram ao longo do tempo que esti-

veram sob custódia dos insurgentes.
De 60 anos de idade, o senhor Daudo disse que após ser capturado na vila
sede de Mocímboa da Praia foi obrigado a viver na aldeia de Limala com os
terroristas e de lá fugiu, tendo passado em Naguitengue, Awassi, Metope,
Liché, Ntamba dos macondes até chegar na sede do distrito de Mueda onde
conseguiu transporte para Pemba, lugar que considera seguro. Combatente
da Luta Armada de Libertação Nacional durante 10 anos, Daudo não quis
se filiar ao grupo de veteranos que
combate o terrorismo na região, porque segundo ele, viveu profundamente
as consequências de guerra.
Mussa Salimo, outra vítima também de Mocímboa da Praia, foi sequestrado juntamente com a esposa

e o filho tendo acabado por perder a
criança nas matas. Mais tarde o homem conseguiu fugir. Outra vitima
é Alima Amimo, natural do bairro de
Nanduadua na vila sede. Depois de
sequestrada, Amimo passou por Naquitengue, Mbau até a base onde ficou
por muito tempo. Sem comida e dependendo do pouco que os terroristas
saqueavam nas suas incursões, porque
a maior parte dos alimentos eram apenas para os chefes, a mulher conta que
passou os piores dias da vida no acampamento dos insurgentes. “Para termos comida, eramos acompanhados
às machambas para roubar mandioca.
Quando acabava a mandioca comíamos chima de milho servida com piri-piri e sal. Quem manifestava o desejo
de voltar à casa era morto”, contou
Amimo.
O conflito armado que até hoje não
tem um fim à vista, iniciou no dia 5 de
Outubro de 2017, quando um grupo
armado invadiu o comando Distrital
da Policia da República de Moçambique, em Mocímboa da Praia. Volvidos
cinco anos, as famílias que abandonaram o distrito já estão a regressar à
terra de origem, algumas delas mesmo sem autorização das autoridades
governamentais.

Manuel Rodrigues quer a abertura do Estádio
Municipal de Muhala

ANTÓNIO CINTURA

O

governador da província de
Nampula Manuel Rodrigues, defendeu na semana
passada a necessidade de se trabalhar
para que o Estádio Municipal de Muhala, na cidade de Nampula, comece a ser
usado para acolher jogos a nível da província e quiçá nacionais.
O Estádio Municipal de Muhala é
um empreendimento construído na altura de governação municipal de Castro
Namuaca, último dirigente da chamada capital do Norte conduzido ao cargo pela Frelimo, e inaugurado em 2015
pelo falecido presidente Mahamudo
Amurane, no mandato do MDM, mas
que até então, o mesmo não está a aco-

lher partidas desportivas e já se encontra
em estado avançado de degradação, sendo que para a sua activação, será necessário um outro investimento.
Durante a sua visita a Associação Provincial de Futebol de Nampula, Manuel
Rodrigues apontou a necessidade urgente
de se envidar esforços entre agremiação e
o Conselho Municipal, que é o detentor
da infra-estrutura, para a activação daquele espaço de modo que o investimento ali feito, não seja em vão.
“Queremos assegurar que o governo
da província irá fazer a sua parte, mas queremos convidar a Associação Provincial
de Futebol a negociar directamente com
o Conselho Municipal para que aquele

espaço esteja disponível para a prática do
desporto na nossa província porque não
temos um espaço público na província e
aquele pode ser muito bem usado para todos nós nos alegrarmos” disse Rodrigues.
O governante, chamou também a
atenção do governo distrital, para que
este faça a sua parte, uma vez que segundo ele, aquele campo está na cidade de
Nampula, onde existe um governo do
distrito. “Por isso que também o governo
distrital tem que fazer a sua parte trabalhando com a nossa Associação Provincial de Futebol, para que o campo que nós
temos, inicie as suas actividades. Aquilo
que está ali é um elefante branco porque
investiu-se muito dinheiro dos munícipes,

e ainda continua nas condições em que
se encontra”, concluiu o governador.
Porque na maioria das vezes tem-se registado violência nos campos por parte
dos adeptos, Manuel Rodrigues apelou
a necessidade de se facilitar o diálogo
entre os clubes com vista a acabar com
as pancadarias nos recintos desportivos.
“É uma vergonha, quando se joga em
Nacala entre os Clubes Desportivo e o
Ferroviário, ambos de lá, ficamos todos
tensos porque não sabemos se o jogo vai
terminar bem. Portanto é preciso que a
Associação Provincial de Futebol faça
a sua parte conversando com os vários
clubes para que se observe aquilo que é
a paz nos campos” disse.
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Defensores do acesso à terra contra secundarização
das comunidades no processo de diálogo
Quatro Organizações da
Sociedade Civil (OSC)
defensores do acesso a terra
em Niassa e Nampula,
designadamente, o Centro Terra
Viva (CTV), o Observatório do
Meio Rural (OMR), o Centro de
Formação Jurídica e Judiciária
(CFJJ) e o Centro de Estudos e
Capacitação da Sociedade Civil
(CESC), mostram-se contra a
secundarização das comunidades
no processo de diálogo para este
bem comum.

PEDRO FABIÃO

E

ntrevistada em exclusivo pelo
NGANI na última quinta-feira, à luz do workshop denominado “Direitos de Uso e Acesso a
Terra e Recursos Naturais e Mecanismos de Compensação” realizado em
Lichinga, a Directora de Programa de
Política e Legislação sobre Governação
de Terras e Recursos Naturais do Centro Terra Viva (CTV), Samanta Remane, em nome das quatro OSC, explicou
que muitas vezes as comunidades locais
são postas de lado ou secundarizadas
nos processos de diálogo para o acesso
à terra, testemunhando-se exclusões delas para tais actos.
Segundo ela, são vários os factores
a volta disso e um deles tem a ver com
a defesa de interesses “particulares” em
que o Governo tem olhado as comunidades numa perspectiva diferente para
a questão de desenvolvimento local e
coloca-as como um actor sem muita capacidade de intervenção.
“Coloca a comunidade como um
actor sem muita capacidade de intervir.
Acham que não tem capacidade de gerir de forma organizada. Primeiro, or-

Samanta Remane

ganizar e depois gerir, de forma sustentável, os recursos que tem. Então, o que
fazem é chamar a responsabilidade do
próprio Governo a necessidade de gerir
como uma forma de proteger a comunidade e nós não concordamos muito
com esta filosofia”, manisfestou a sua
contrariedade a Directora Samanta Remane. Segundo ainda a Directora de
Programa de Política e Legislação sobre Governação de Terras e Recursos
Naturais do CTV, consequentemente,
face a secundarização das comunidades, dentre vários, está a exclusão delas
no processo de desenvolvimento local
podendo perpetrar o seu afastamento e
assim, por si próprias, pelo seu ressentimento, nunca poderem apoiar.
Como medida para colmatação, Samanta Remane avançou que passa necessariamente pela existência de um
alinhamento para que o Governo, por
exemplo, como instituição que garante
e protege os direitos das comunidades,
também conduza os actos nesse sentindo, olhando pelas populações como su-

jeitos activos de direitos e que possam
interagir de forma directa na gestão dos
seus recursos.
Para além disso, há necessidade
também de apoio às comunidades nas
capacitações e organizações delas para
sua gestão de recursos que, depois da
transferência de conhecimento, notar-se-ão mudanças, mas no contexto de
Moçambique há vários desafios para o
processo ligados aos hábitos ou questões culturais que, às vezes, trazem
constrangimentos na acção (de gestão
de recursos naturais).
“Vou dar um exemplo: Nessa questão de plantações florestais é um recurso valioso, é um bem a proteger. Se as
empresas que fizeram as plantações não
têm capacidade de gerir, pelo menos as
comunidades poderiam fazer. Mas uma
das questões culturais que aparece e, de
alguma forma, compromete a gestão
de recursos naturais são as queimadas
descontroladas e a limpeza ou corte das
árvores para abertura de machambas.
Então, esta questão acaba influencia-

do directamente para a fragilidade das
próprias comunidades”, reconheceu a
Directora Samanta Remane.
Neste propósito de pôr fim estes e
outros males que afectam as comunidades, as OSC promoveram o workshop
que tal como afiançou visa promover o
diálogo e a sensibilização de temas relevantes para a governação de terras em
Moçambique, a partir de aspectos ligados a renúncias sobre isso feitas pelos
grandes investimentos em que Niassa
não é excepção, devido a sua maior extensão no país e que tem uma potencialidade agrícola e climática muito grande
e com ocorrência de recursos minerais
como calcário, ouro, grafite, entre outros, todos esses atractivos para aplicações remuneráveis de enorme vulto.
O workshop havido em Lichinga,
que acontece no contexto da implementação dum Programa financiado pela
cooperação Suiça, em valor não definido, sobre Direitos de Acesso a Terra e
benefícios resultantes de exploração de
recursos naturais, contou com a participação do Governo, com enfoque para
a Direcção de Desenvolvimento Territorial e Ambiente de Niassa; a Procuradoria Provincial; Serviços Distritais
de Actividades Económicas e de Infra-estruturas de Chimbunila, Sanga e
Lago considerados como sendo os que
contêm vários casos ligados a renúncia
e conflitos de terra; para além da integração de membros de plataformas da
sociedade civil desta divisão administrativa nacional.
Em Niassa, o programa, através
das quatro organizações (CTV, OMR,
CFJJ e CESC), abrange os distritos de
Chimbunila, Sanga, Nipepe, Marrupa,
Mavago e Lago; enquanto para Nampula está para Moma, Angoche, Larde
e Ribáuè.

Elefantes do Zimbábwè aterrorizam população
em Mossurize

BENEDITO COBRISSUA

M

anadas de elefantes presumivelmente saídos de uma
área de conservação da vizinha República do Zimbábwè, que faz
fronteira com Moçambique a partir de
Manica, estão a aterrorizar o distrito de
Mossurize, a sul desta província, atacando a população, para além da devastação
de campos agrícolas e provocando um
ambiente de pânico nas comunidades
locais. Não se sabe na verdade, quantos
paquidermes andam a solta naquela divisão administrativa, mas as comunidades locais estimam em pouco mais de
cinquenta, um número bastante elevado
para as populações que nada têm para
se defender contra os elefantes. Segundo

Alex Machail, residente no povoado de
Chicambue, distrito de Mossurize, para
afugentar os quadrúpedes a população local recorre ao soar de batuques e apitos,
acções que têm sido insignificantes para
lograr êxito. “Estamos a usar meios tradicionais para os animais, mas tudo em
vão porque sempre que fazemos algo os
monstros desaparecem por alguns dias e
quando voltam não há paz na região”, disse Machail.
Os moradores do povoado de Mabudo, ainda naquele distrito que dista a cerca
de 260 quilómetros da cidade de Chimoio,
queixam-se também do conflito Homem
Fauna Bravia indicando que vivem em estado de sítio devido aos efeitos negativos

provocados pelos elefantes que consistem
na danificação das suas plantações. Também, revelaram que as crianças da zona
vivem aterrorizadas porque no caminho
para a escola temem cruzar com os animais que, além de devastar as machambas
atacam a pessoas indefesas.
Em contacto com NGANI, o administrador de Mossurize, Fernando Samuel,
confirmou o facto e disse que o seu executivo, através dos técnicos do Serviço Distrital
de Actividades Económicas (SDAE), juntos dos da fauna bravia, já estão no terreno
a criar barricadas e outras formas com vista a afugentar aqueles animais selvagens,
para devolver o ambiente de tranquilidade no seio das comunidades, sobretudo as

afectadas. “Recentemente os elefantes entraram no nosso distrito, idos do vizinho
Machaze e são três zonas onde estão a semear terror à população, mas nós estamos
por cima dos acontecimentos”, assegurou
Samuel. O governante disse, entre as soluções possíveis ao conflito entre humanos e elefantes, figura a criação de uma
reserva na região, afastando os agricultores das rotas migratórias destes paquidermes e instalando a água potável para que
as pessoas não tenham que compartilhar
seus pontos de abastecimento do precioso
líquido com os animais. “O Governo não
pode matar os animais porque criaria um
desequilíbrio no ecossistema”, elencou o
administrador.
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Dia das Forças Armadas: Desafio das FADM
face as novas ameaças à Segurança do Estado

A
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passagem de mais um 25 de
Setembro foi marcado pela
celebração do dia das Forças
Armadas de Moçambique, com cinquenta e oito anos (58) de existência, data
que coincidiu com o início da Luta de
Libertação Nacional de Moçambique.
Passados 58 anos, o país alcançou a independência (1975) pela via armada, e
no período pós-independência, as fontes de insegurança que ameaçam a independência e a soberania do Estado
são transversais e vão desde as ameaças
tradicionais, até ao terrorismo.
As Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM), surgem num contexto em que as ameaças a segurança
do Estado eram tradicionais e facilmente visíveis, como os exércitos coloniais
(português, rodesiano e do apartheid)
e os movimentos de guerrilha, no contexto da guerra civil (no contexto moçambicano, destacou-se a emergência da
Resistência Nacional de Moçambique
– RENAMO). Foi perante as ameaças
tradicionais que as FADM foram se estruturando e a partir da década de 1990,
com a assinatura dos Acordos de Paz,
assistiu-se um desinvestimento no sector
da defesa e segurança, dando-se prioridade as iniciativas de desenvolvimento
social (educação e saúde) e económico
(investimento e infra-estruturas), com o
objectivo de se viver os dividendos da
paz no país.
A tendência de se investir e promover
o desenvolvimento económico no país,
foi acompanhada de uma certa negligência para com o sector das FADM,
que ao longo do tempo, foi se tornando
inoperante e pouco eficaz para combater
as ameaças tradicionais (grupos de guerrilha) e as recentes, nas quais se destaca
o terrorismo na região norte do país.
A evidência da inoperância em combater as ameaças tradicionais, ficou es-

pelhada quando a partir de 2013, o país,
sobretudo na região Centro (Beira e Chimoio) foi vítima de ataques armados tradicionais, conduzidos pelos homens da
Renamo, que por cinco anos (2013 – 2018),
através de um acordo político houve uma
cessação das hostilidades. Em outras palavras, estamos a dizer que as FADM,
não conseguiram em cinco anos, tirar a
Renamo para fora do combate, sinalizando que mesmo passado tempo necessário, este período, não foi acompanhado
com a devida modernização das FADM.
Quanto as novas fontes de ameaça,
para além da pirataria (não vai ser objecto
de análise nesse texto) temos a destacar
o terrorismo. Desde Outubro de 2017,
a região norte do país, inicialmente em
Cabo Delgado e um pouco recentemente
em Nampula, está ser vítima de ataques
terroristas, ataques esses que expuseram
as fragilidades existentes no sector das
FADM, que vão desde os recursos humanos (militares), materiais (logística)
e de doutrina.
A evidência de que Moçambique não
teve a capacidade de gerir as novas ameaças de segurança, foi a de recorrer a ajuda externa, inicialmente em Ruanda e
a posterior a Comunidade de Desenvolvimento dos Estados da África Austral
(SADC), através da sua missão, abreviadamente designada por SAMIM.
Com a presença das tropas estrangeiras, foi possível ter avanços bem-sucedidos no terreno e em curto espaço do
tempo, factor que elevou os ânimos dos
moçambicanos, de que uma possível recuperação do território de Cabo Delgado
estava próxima. Contudo, a expansão do
terrorismo para outras regiões do país,
acaba evidenciando que este cenário ainda
não tem um fim à vista. Por outro lado,
relembrando as palavras do Presidente da
República e Comandante em Chefe das
FADM, a presença das tropas estrangei-

ras no país, não deve ser para substituir
o papel do nosso exército, que é de defender e proteger a soberania nacional.
É nesse sentido que, passados 58 anos
da existência das FADM, vamos apresentar parte dos desafios deste sector, para
fazer face a ameaça a novas fontes de
insegurança do Estado. E como ponto
de partida, iniciamos com a Modernização, que deve ser compreendida como
um processo de transformação contínua
e sistemática das FADM, de forma a melhorar a sua actuação, para que de forma
proactiva possa ser capaz de prever e se
antecipar a possíveis fontes de insegurança que ameaçam a soberania do Estado.
Por outro lado, a modernização também deve ser acompanhada por um processo de formação de um exército moderno, capaz de compreender e dominar as
fontes tradicionais e recentes (nesse texto
destacamos o terrorismo) que ameaçam
a segurança do Estado.
Recorde-se que os institutos de formação militar, ainda operam com currículos
desajustados ao contexto e que não lhe
permite estudar de forma aprofundados
elementos recentes como o terrorismo,
radicalização, insurgência, violência extrema, entre outros; e analisar elementos
que tem que ver com as suas dinâmicas,
causas, manifestação, prevenção e combate. A adopção de um currículo ajustado
ao contexto, é benéfica para as FADM,
porque na era actual, precisamos de uma
nova doutrina, e o nosso inimigo real e
visível, não são as tropas coloniais. E de
forma urgente, é pertinente que se faça
um Estudo de ausências – para se auferir o que não se sabe.
Outrossim, igualmente importante,
para que a modernização se efective, é
necessário expurgar alguns males que afectam a estrutura das FADM, a destacar
o nepotismo, corrupção e a ausência do
espírito patriótico. O actual modelo de

recrutamento tende a ser criticado e associado a práticas de nepotismo, quando
os candidatos a integrar as fileiras das
forças armadas, vezes sem conta, entram
através de apadrinhamentos familiares,
só para questões de emprego. Por outro
lado, a corrupção é manifesta no sector
das FADM, quando ainda existem actos
de uso do orçamento da defesa para fins
pessoais. Igualmente, neste ano (2022) foi
tornada pública a existência de cerca de
sete mil (7000) soldados fantasmas nas
FADM, que mensalmente recebiam os
seus vencimentos. Os beneficiários efectivos deste esquema, até então são desconhecidos.
São factos e fenómenos, que têm implicações sem medida, no processo da
desmoralização das tropas, cujos efeitos
são verificáveis no combate ao terrorismo, que até então, teve mais recuos do
que avanços.
Na segunda dimensão, destacamos a
comunicação. As FADM têm o desafio
de se desligar da doutrina de 1975, e se
engajar numa mais próxima, que é da comunicação, que vai permitir se aproximar
da população e tornar-se parte integrante. O militar não deve ser visto como um
indivíduo fora da esfera social, e que a
sua presença é sinónima de perigo e não
de defesa e protecção da população.
Na era actual, para além da comunicação tradicional, as FADM são encorajadas a fazerem o uso das Tecnologias
de Informação e Comunicação, com destaque as redes sociais (Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram e Tiktok) como forma de interagir com a sociedade
e tornar as suas actividades conhecidas
pelos moçambicanos. Estar próximo do
cidadão é fundamental para permitir que
o povo se sinta seguro em partilhar informação privilegiada com as FADM, o
que é fundamental no combate ao terrorismo em Moçambique.
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Afonso Almeida Brandão

A Esquerda gerou um herói: Roosevelt
(Estamos diante de dois inocentes úteis)

O

s anos 1930 no ocidente
foram marcados pela Política Expansionista do
Marxismo-Leninismo, começando
por cooptar os Socialistas supostamente Democratas. O planeamento
de Stalin era o da conquista sem
gastar muito e com o menor uso de
armas, de que nem dispunham. O
objectivo inicial seria enfraquecer
o Capitalismo, estimular a criação
de sindicatos que tornassem o investimento um risco, demonizar
os ricos, sobrepor a igualdade ao
mérito.
Depois da Guerra Civil de Espanha, que Stalin considerava a
maior derrota do Comunismo desde
a revolução de 17, é que foi acrescentada a prioridade na infiltração
nos Quadros das Forças Armadas
e do Clero, que segundo o líder soviético, foram as âncoras da vitória
de Franco. A então potência emergente, que eram os EUA, foi alvo
das atenções de Moscovo, fazendo
surgir no Partido Democrata a sua
ala de esquerda, da qual emergiu
Franklin Delano Roosevelt (FDR)
para seus quatro mandatos, série
interrompida com a sua morte.
A primeira grande farsa da propaganda comunista foi apresentar o
programa socialista do “new deal”
como a grande arrancada dos EUA
para vencer a depressão. Na verdade, a política de uso e abuso do
Estado, o crescimento do funcionalismo público, o endividamento
e a alta de impostos retardaram a
retomada do crescimento em pelo
menos seis anos. Muito menos o
envolvimento na II Guerra serviu
para fazer a economia americana
e a sua indústria crescerem fora
do sector bélico.
A consolidação da América como
maior potência económica deu-se
no pós-guerra, quando o Congresso derrubou a política inibidora do
investimento de Roosevelt e que

Franklin Delano Roosevelt

Truman tentou progredir. Nos anos
Roosevelt, o “imposto progressivo”
podia chegar a 90%, o caminho
mais curto para o desinvestimento e fuga de capitais.
Os chamados “tigres asiáticos”,
Taiwan, Coreia do Sul e Japão,
surgiram com capitais americanos
em fuga das leis anticapitalismo
da esquerda americana. O que se
veio a repetir com Carter, Clinton

e Obama, impulsionadores do fenómeno chinês.
FDR foi o que se denominava
de “inocente útil”, pois não era
bem ele o esquerdista, mas sim a
sua mulher, Eleonor, jornalista de
esquerda que mostrou a sua face
na Reunião de Yalta, influenciando o marido a ceder a Stalin e a
desconsiderar Churchill. Nos arquivos americanos estão as cartas

de Roosevelt a Stalin que começavam com “My Dear Stalin”. E
ela mesmo foi, já viúva, em 1957,
a primeira jornalista ocidental a
obter uma entrevista exclusiva com
Nikita Kruschev. Neste mesmo ano
tentou ir à China, mas não conseguiu autorização do então governo republicano em Washington.
Como na época, ao contrário de
hoje, a homossexualidade não era
bem-vista, os “media” esconderam
quanto puderam e tornaram num
detalhe irrelevante o lesbianismo
da sra. Roosevelt, com uma ligação
de décadas com Lorena Hickok,
conforme publicações conhecidas.
E uma cortina de fumaça encobre
até hoje o “bluff ” da genialidade
de Roosevelt e dos erros dos governos “progressistas” americanos. O
polémico inquérito do Congresso
dos EUA sobre “actividades antiamericanas”, que tornou o pacato
senador McCarthy num símbolo
do mal, começou a desvendar a
rede Comunista em Hollywood e
o assunto foi encerrado. Em 1992,
com a abertura dos arquivos soviéticos, muitas verdades vieram
à tona, como os pagamentos a astros de Hollywood e a dominação
comunista no bando “republicano” na guerra de Espanha.
Pelos vistos, mais do que a Pandemia e a Guerra na Ucrânia, o
perigo para a economia capitalista
reside em Washington, hoje sob
domínio dos herdeiros de Roosevelt. Investir nos EUA, actualmente, é muito caro. Joe Biden é outro
“inocente útil”, pois não é de esquerda, mas está cercado deles, a
começar pela sua vice-presidente.
A próxima eleição americana
deve dar uma nítida maioria aos
conservadores, não necessariamente ligados a Trump. Esperamos,
contudo, que assim seja.
Mas quem viver até lá verá.
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Jornal Wòniherya, contributo para
a difusão da cultura emakhuwa
plicado um dos fundadores, Padre
Cantífula de Castro, que tivemos
a oportunidade de entrevistar – o
Jornal Wòniherya é propriedade da
Empresa Emakhuwa Consultoria e
Serviços que é uma pessoa jurídica com reconhecimento legal. O
mensal, portanto, é parte de um
projecto mais vasto, no âmbito das
actividades da empresa, cuja tarefa fundamental é a difusão do conhecimento, língua, cultura valores
emakhuwa, mediante cursos específicos (como aulas em emakhuwa,
curso básico de comunicação, etc.)
dos quais saiu a maioria dos actuais
jornalistas que colaboram com esta
publicação.
Wòniherya é de âmbito nacional
e internacional, com a única particularidade de que os leitores – que
podem se encontrar em qualquer
parte do mundo, uma vez que o
Jornal ainda é online - devem conhecer a língua emakhuwa para
ter acesso aos conteúdos. O outro
elemento que ressalta, diz respeito
aos níveis de autonomia que eles
querem manter no seio do Jornal:
resulta bastante evidente da vontade de diferenciar esta experiência
daquela das rádios comunitárias,
que em larga medida continuam
dependentes financeiramente e em
termos de programação dos doadores internacionais. Por isso, a linha
editorial mantém uma abordagem
generalista, cobrindo, portanto, vários assuntos, todos eles relevantes
para a sociedade e a cultura dos
Uma das edições do Jornal Wòniherya
amakhuwa. De forma geral, o Joròniherya constitui o priO Jornal Wòniherya apresenta ca- nal apresenta três grandes eixos: 1.
meiro jornal, de perio- racterísticas específicas no seio da Formação, 2. Informação (anamundicidade mensal, que, imprensa moçambicana. Acima de lokhoni-cidadania) e 3. Entretenina história do jornalismo moçam- tudo, a escolha duma língua nacional mento (ethale) que se desdobra para
bicano, utiliza exclusivamente uma como veículo de comunicação com o âmbito da tradição oral, abranlíngua nacional, especificamente o os leitores. Este elemento diferen- gendo assuntos como: ehapari (enidioma emakhuwa.
cia este mensal dos demais jornais sinamentos), okhumi (saúde), etc.
Os dois impulsionadores da ini- locais, também em formato online, da cultura emakhuwa.
ciativa que levou à criação do jor- tais como o Inhambanense na pro- A última edição que saiu foi a
nal Wòniherya, Padre Cantífula de víncia de Inhambane, o Jornal da número 12, completando um ano
Castro e Padre Bonifácio Raça se Cidade, na cidade de Maputo entre de vida do Jornal. É nesta edição
conectaram à tradição dos missio- outros, que lidam com assuntos em que é interessante ver como, do lado
nários católicos, principalmente os prevalência locais, mas usando a lín- de um Jornal emakhuwa, a questão
da missão de Anchilo e da revista gua portuguesa. Entretanto, mesmo levantada dias atrás pelo General
Vida Nova, com o objetivo de en- usando a língua emakhuwa, ele não Nihia foi abordada.
sinar, difundir e valorizar língua e se configura como jornal comuni- O editorial da última edição escultura emakhuwa.
tário, uma vez que – como tem ex- crito pelo Padre Bonifácio Raça,

W

levanta críticas ao discurso do general Nihia. Acima de tudo, o Padre
Raça destaca a questão geracional:
na cultura emakhuwa os mais velhos deveriam ter um discurso mais
positivo e construtivo para os jovens
e a sociedade no geral. No entanto,
olhando para a postura do Nihia
no seu discurso, conclui-se que a
sabedoria, o respeito e o bom senso
não dependem apenas pelo passar
do tempo, visto que há “velhos”
que não possuem estas caraterísticas. O segundo elemento que o
Padre Raça realça no seu editorial
diz respeito ao esclarecimento da
“questão étnica” e da pobreza no
Norte de Moçambique que o general
Nihia trouxe com a sua intervenção. Com efeito, o autor defende
que a razão das desigualdades na
distribuição da riqueza no país e
dos benefícios económicos deve
ser procurada sobretudo na teoria
das “duas mãos”, que defende que
os Makondes e os Machanganas/
Maronga é que sempre detiveram
o poder desde a luta de libertação
nacional. Segundo Raça, Vannirérela omuxukhurela Nihiya, okhala
wìra ònisuweliha wìra mukhalelo ahu
ola ohininnuwaru, mwaha wo wi hiyo
óthène ninkhala otá w’elapo nnìreliwa
okhala anawòthe ahinroromeleya (“é
bom que agradeçamos ao Nihia por
ter nos revelado que o fraco desenvolvimento que se tem registado em
toda parte do Norte do país é devido à falsidade e falta de confiança
por parte deste povo”). A “revelação” do general Nihia faz concluir
ao Padre Raça que a ideia de que
não existe a exclusão etnolinguística em Moçambique não passa de
uma mentira e falsidade escondida
no seio dos “libertadores da pátria”.
Uma reflexão, como é evidente,
profunda e que ultrapassa as polémicas políticas, colocando uma
questão de fundo que tem a ver com
o sentido da unidade nacional moçambicana, hoje mais do que nunca
ameaçada por clivagens étnicas no
país. Clivagens que devem ser ultrapassadas com estratégias inclusivas para todos, e principalmente
para os habitantes da parte mais
setentrional de Moçambique.
.
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Aumentam casos de despedimentos sem
justa causa no Niassa
O Centro de Mediação
e Arbitragem Laboral
(CEMAL) e o Serviço Provincial de Justiça e Trabalho (SPJT), duas entidades
do Estado que velam sobre
a empregabilidade, referem
que há uma crescente tendência de despedimento sem
justa causa dos trabalhadores de diversas instituições privadas em Niassa, ao
norte do país.
PEDRO FABIÃO

O

director do Centro de
Mediação e Arbitragem
Laboral (CEMAL) em
Niassa, Albertino Rafael, disse que os
despedimentos sem justa causa estão
aliados aos vários factores, sendo um
deles o desconhecimento da legislação
das entidades patronais e os direitos
dos seus trabalhadores em que, muitas
vezes, os primeiros querem afastar os
segundos sem observância de procedimentos para o efeito.
O director do CEMAL mostrou
que nos últimos dois anos, a província
registou cerca de 50 casos de despedimentos ilícitos, nos quais a segurança
privada e as entidades de construção
civil são as áreas mais conflituosas e,
em termos geográficos, entre Lichinga

e Cuamba, a primeira toma a dianteira
nessas desordens.
Rafael esclareceu que no sector
de segurança privada os factos aceleram na medida em que maior parte
dos proprietários das mesmas não se
encontram ou não estão sediados em
Niassa. Contudo, nestes e outros perpetradores de irregularidades viradas
ao acesso ao emprego, abre-se continuamente o desafio de incrementar as
acções de sensibilização aos sujeitos
na incrementação de actividades de
prevenção de conflitos laborais que
são feitas através de palestras.
“Nós, depois de notarmos que havia
despedimentos arbitrários a trabalhadores sem observar a formalidade legal,
incrementamos as nossas acções de
prevenção de conflitos laborais que
são feitas através de palestras. Então,
dentro dessas palestras, nós sentamos
com o empregador e o trabalhador”
disse e acrescentou que “há casos em
que o trabalhador faltou de cumprir o
seu dever laboral, mas a forma como o
empregador rompe essa relação laboral não segue as formalidades legais”.
O director do Serviço Provincial de
Justiça e Trabalho em Niassa, Vasco
Ncole, fundamenta igualmente que o
cenário de despedimentos sem justa
causa está ligado a falta de conhecimento da legislação laboral, especialmente no seio dos dois grupos,
empregador e trabalhador, agravado
pela falta de diálogo entre eles.

“Então, o conhecimento da legislação, em primeiro lugar, e o diálogo,
em segundo, entre as partes ajuda em
grande medida a prevenir os conflitos
laborais e também o despedimento
porque o despedimento tem de ser
a última consequência a aplicar ao
trabalhador. Devem estar esgotadas
as possibilidades de conversa”, considerou Ncole.
Sem quantificar, o director reconheceu também que com o surgimento da
COVID-19 algumas empresas encerraram e assim reduziram a mão-de-obra
e outras fecharam temporariamente e
disse que algumas delas estão a retomar a normalidade das suas acções
com o alívio das medidas contra a
doença.
Sobre a canalização de impostos ao
Instituto Nacional de Segurança Social,
Ncole chamou atenção ao grupo alvo
para observância destes procedimentos
de modo a assegurar a providência
social de pessoas em momentos em
que se mostra desqualificada para o
exercício de qualquer actividade que
lhe possa gerar receitas, a partir de
uma terceira entidade, o Estado.
Diante da situação de crise, há necessidade de se encontrar formas para
que as empresas privadas não caiam
na falência presente ou futuramente
e também para não criar despedimentos em massa de trabalhadores, pois
todos eles são fundamentais para o
crescimento da economia nacional.

Num outro desenvolvimento, o
director do SPJT de Niassa sustentou
e aceitou que nos últimos tempos há
muita procura de trabalhos, na sua
maioria pela camada juvenil. Devido
aos limites de capacidades de acolhimento do Estado moçambicano ou de
empresas privadas, Ncole apelou para
que os jovens apostem no empreendedorismo como fonte de busca de
recursos financeiros para o sustento
particular.
Entretanto, o Vice-presidente do
Conselho Empresarial de Niassa no
pelouro para Política Laboral Aduaneira
e Financeira, Carlos Sitão, em nome
do seu presidente, explicou que nota
alguma colaboração na dinamização
de trabalhos concernentes a promoção de acções técnicas, metodológicas e procedimentos que facilitem os
processos de conciliação, mediação e
arbitragem laboral, seja na perspectiva
local, bem como nacional, com vista
a melhorar o ambiente de negócios
através do diálogo público e privado.
Salientou que a arbitragem representa para Moçambique uma peça chave
para o desenvolvimento económico
do país, dai que a sua instituição em
parceria com a Organização dos Trabalhadores de Moçambique – Central
Sindical (OTM-CS), tem estabelecido
sinergias de modo a dirimir vários processos atinentes aos pedidos de mediação de conflitos entre trabalhadores e
entidades empregadoras ou patronais.

Menor com deficiência recebe apoio em Chimoio

U

ma menor portadora de
deficiência física beneficiou, há dias, de uma
cadeira de rodas, material escolar,
produtos alimentares e de higiene,
providenciados pelo Instituto Nacional
de Acção Social (INAS), delegação
de Chimoio, em Manica.
De nome Olívia, a menor de 11
anos de idade e residente no bairro
25 de Junho, na periferia da capital
provincial de Manica, que para se
locomover de casa para escola e vice-versa, num percurso de 300 metros,
dependia de terceiros, como a avó, a
mãe ou até pessoas de boa vontade.
A menina frequenta a primeira
classe na escola primária do primeiro
e segundo grau (EP1 e EP2) Josina
Machel e enfrentava enormes desafios, na hora do recreio, para brincar
com os seus amiguinhos, por conta

de problemas de locomoção. O calvário por que passava a pode estar
minimizado com a entrega de uma
cadeira de rodas pelo INAS. Na circunstância, a avó da pequena, visivelmente emocionada, agradeceu ao
gesto e contou as dificuldades que a
família passa, por conta da pobreza
extrema que tem enfrentado. “O nosso
dia-a-dia tem sido de sofrimento, eu
juntamente com a minha filha recorro
a pequenos biscates para o sustento
da família incluindo a pequena Olívia. Não tenho marido, a minha filha
idem. Tenho machamba, devido a
minha idade, já não tenho a força
suficiente para produzir comida em
quantidade para alimentar esta família”, desabafou a idosa. “Apenas consigo produzir duas latas de milho por
época agrária, comida insuficiente
para suportar todo o ano, por isso

que agradeço do fundo do coração
ao Governo “, acrescentou.
Camila Salles, esposa do secretário
de Estado em Manica, durante uma
breve conversa que manteve com a
pequena Olívia, encorajou a menor
a seguir em frente com os estudos.
“Estamos a entregar este material
escolar com esta cadeira para que
possa estudar e ter um futuro brilhante e não se deixe abalar, não
pense que porque és deficiente, não
vais conseguir estudar. Estamos aqui
para dar muita força e também através de ti, para pedir que continues a
incentivar outras crianças que estão
inabilitadas por conta da deficiência
física”, disse.
Elisa Salomão, líder comunitária
do bairro 25 de Junho, igualmente
não escondeu a sua satisfação por
testemunhar mais uma família da

sua zona de influência a ser bafejada pelo apoio providenciado pelo
Governo através do INAS. Por sua
vez a delegada do Instituto Nacional de Acção Social em Chimoio,
disse que a iniciativa se enquadra
no âmbito das comemorações dos
25 anos da instituição e a acção está
sendo replicada nos outros sete distritos da sua jurisdição, nomeadamente: Gondola, Manica, Vandúzi,
Macate, Sussundenga, Mossurize e
Machaze.
“Este acto faz parte das actividades
planificadas no âmbito das celebrações dos 25 anos. Programamos para
virmos dar meio de compensação
e cesta básica à esta família e estas
actividades ainda continuarão para
este mês”, disse Esperança Nhamula.
BENEDITO COBRISSUA
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Presidente da AT apela ao espirito de
cooperativismo em Manica
A Autoridade Tributária
de Moçambique (AT) está a
harmonizar os processos e
procedimentos com o objectivo
único de adequar ao programa
de cooperativismo moderno,
lançado no ano em curso
com o intuito de assegurar a
arrecadação de receitas do estado
para o financiamento à economia
e sobretudo à despesa pública.

BENEDITO COBRISSUA

S

egundo a Presidente da
Autoridade Tributária, Amélia
Muendane, as acções levadas
a cabo visam satisfazer três pilares de
desenvolvimento estabelecidos em 2015,
explicando que o primeiro pilar visa a
consolidação das receitas, o segundo
corresponde à promoção da integridade
e o terceiro pilar é a expansão da base
tributária.
No entanto, relativamente a visão do
contribuinte do futuro foi incorporado
um programa de 20 anos (2020-2040),
divididos em duas partes: “um programa
que visa estimular a organização
da indústria criativa. Outro que é a
organização do sector público, assegurar
que a base económica seja organizada
em forma de cooperativas com ênfase
para o sector informal, digamos que
actualmente ocupa cerca de 70% da
nossa população”.
“Nós observamos que de pouco
mais de quatro milhões de explorações
agrárias no nosso país, cerca de 98% eram
organizadas em forma de agricultura
de subsistência. A agricultura de
subsistência na nossa análise econômica
é a comparável ao sector informal,
porque é a agricultura praticada por
famílias para a sua subsistência e apenas
o remanescente é que é colocado no
mercado”, explicou Muendane.
Adiante, a presidente da Autoridade
Tributária, explicou que foi feito o
diagnóstico a nível nacional a partir
de Março, onde conclui-se que já
existe uma organização cooperativa
em Moçambique.
“Moçambique ao nível da região,
diferentemente dos outros países
adoptou o associativismo. A diferença
entre o modelo associativo e o modelo
cooperativo é que o modelo associativo
é, tal como o nome indica, proveniente
do social não económico e sendo social
não assegura que os seus associados
possam interagir com o mercado para
fins de obtenção de lucro e isto inibiu o
crescimento das pequenas explorações
em grandes explorações porque não

EDM em Manica
Amélia Mundane

conseguiam aceder a facilidades como
financiamento, a facilidades como acesso
aos recursos económicos rentáveis, como
os serviços bancários”, enfatizou.
Elencou ainda que o associativismo
inibiu a expansão e a melhor organização
do sector informal em sector formal.
“O modelo cooperativo diferentemente
das associações está orientado para
o mercado, isto é, uma organização
empresarial e que consegue espaço, não
apenas para os produtores, mas assegurar
que eles tenham acesso às facilidades
de serviços que são providenciadas pelo
mercado, como acesso aos serviços de
crédito, acesso a facilidades de formação
dos seus intervenientes, a facilidade
de interação com as instituições do
Estado sobre a forma económica e desta
forma estimular uma economia mais
organizada”, disse.
A presidente da Autoridade Tributária
de Moçambique referiu ainda que
“nós estabelecemos um memorando
de entendimento com a associação
moçambicana para a promoção do
cooperativismo moderna, o que nos
levou ao desenho de estratégias de
actuação que nos conduziram à segunda
fase da nossa intervenção. Iniciamos
em Junho as formações ao nível das
províncias, fizemos as formações iniciais
envolvendo as organizações cooperativas
ou associações e produtores dispersos
para despertar esta nova visão da
organização económica para estimular
a economia”, realçou.
Num outro ponto, a fonte disse que
a avaliação feita sobre o conceito de
cooperativismo é positiva, uma vez que
a mesma teve uma grande aceitação
sobretudo pelas facilidades que o modelo
trás para os próprios produtores. “O papel
do estado moçambicano é de catalisar
este processo, para assegurar que a base
produtiva tenha respostas em termos
de serviços que são necessários para

facilitar a organização do produtor. É
esta necessidade de melhor organização
do estado moçambicano para fazer
face ao desafio do cooperativismo que
fez com que a Autoridade Tributária
tivesse a iniciativa de trazer para uma
mesma mesa os diferentes actores que
são determinantes para assegurar o
sucesso da iniciativa do cooperativismo
moderno”, afirmou.
Relativamente a reunião que visava
harmonizar os processos e procedimentos,
Amélia Muendane explicou que a mesma
tinha como objectivo a apropriação da
visão que é trazida pela Autoridade
Tributária sobre o cooperativismo, avaliar
os passos ou as etapas que foram dadas
até ao presente momento, identificar os
vazios de cada um dos intervenientes e
cada um dos intervenientes, apresentar
a sua visão estratégica sobre o papel do
seu sector ou da sua área de atuação
para assegurar maior flexibilidade, maior
aceleração do movimento cooperativo
em Moçambique.
“Portanto a visão dos governantes
é de que efetivamente este modelo de
organização descentralizada do estado,
permite que eles tendo a posse do território
possam implementar o programa, e
neste momento nós vamos avançar
para a terceira fase do programa que
é a formação dos conselhos executivos
provinciais antes de consensoarmos com
os principais actores de nível central
sobre a importância do programa e como
é que cada um vê a sua estratégia de
actuação conjunta para assegurarmos,
termos em breve trecho os resultados
desejados”, rematou.
Refira-se que o evento teve a duração
de um dia e decorreu na cidade de
Chimoio, contando com a participação
de agentes económicos e outros actores
da área, oriundos dos doze distritos da
província central de Manica.

Manica colecta tres mil milhões em
impostos
Entretanto, Autoridade Tributária de
Moçambique (AT) delegação provincial
de Manica, colectou de Janeiro á esta
parte mais de três mil milhões de meticais
em receitas fiscais.
O valor resulta de taxas aduaneiras
e multas por causa da evasão fiscal,
segundo deu a conhecer a informação
Estrela Cossa, delegada da AT, no
balanço das actividades desenvolvidas
pela instituição, nos primeiros nove
meses do ano em curso.
Comparado com o igual período do
ano transacto, regista-se um crescimento
na ordem de cinco por cento, uma vez
que a AT coletou 1.2 mil milhões de
meticais.
“Obtivemos como realização, 95.27%
e um crescimento na ordem de cinco
por cento”, começou por dizer Estrela
Cossa, tendo a seguir sublinhado que
“estivermos bem, por que crescemos,
em relação ao igual período do ano
passado, onde tivemos um valor de 1.2
mil milhões de meticais”.
Por outro lado, a fonte, augura que
até Dezembro próximo, a meta seja
superada com o aperto ao cerco contra
o contrabando que tem sido a principal
pedra no sapato do alcance das metas
da colecta das receitas fiscais.
“Como perspectivas para todo o ano,
ou para os restantes meses de 2022, é
cumprir com a meta de colectarmos
2.9 mil milhões; garantir que não haja
contrabando na província de Manica,
fuga ao fisco, e que todos os contribuintes
façam a facturação das suas vendas na
íntegra”, observou Cossa.
Ainda no período em análise, o
trabalho desenvolvido pela AT em
Manica resultou em 69 apreensões, em
consequência de diversas contravenções
aos quais se destacam a fuga ao fisco
e a sobrefacturação.
“Até ao momento, realizou-se 6.644
fiscalizações contra 2.263 fiscalizações
do igual período do ano passado. Em
termos de apreensões, foram realizadas
69 para o período em alusão, em que
foram cobrados 13.7 milhões de meticais
e alguns processos ainda carecem da
decisão do tribunal aduaneiro”, anotou,
sem avançar com os números do período
homólogo de 2021.
A representante máxima da
Autoridade Tributária de Moçambique
em Manica, exortou aos agentes
económicos para cumprirem com as suas
obrigações fiscais e aderirem ao portal
do contribuinte visando o pagamento
de taxas e impostos.
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Desvinculados das FADM podem estar
associados aos grupos terroristas
O delegado da Associação
dos Desmobilizados de
Guerra em Nampula
(ADEG), Agostinho Ribeiro,
entende que os jovens que
cumpriram o serviço militar
obrigatório e que tenham
sido desvinculados das
Forças Armadas de Defesa de
Moçambique (FADM) podem
estar a engrossar as fileiras do
grupo terrorista que actua na
região norte do país
AGOSTINHO MIGUEL

E

ste pressuposto na óptica do
delegado da ADEG surge
em virtude de a maior parte
dos jovens desmobilizados estarem
desempregados, facto que possibilita
o seu recrutamento para se juntar aos
terroristas.
Em conversa exclusiva co NGANI,
José Ribeiro diz que, para além dos
desmobilizados das FADM fazem parte
também do grupo alvo dos insurgentes,
os agentes da polícia expulsos na
corporação por várias irregularidades
no exercício das suas actividades, o
que poderá comprometer a erradicação
deste mal que tem vindo a semear terror
e luto no seio das comunidades de Cabo
Delgado desde 2017 e recentemente
na província de Nampula, caso não
sejam tomadas medidas corretivas por
parte do governo.
“Gostaria através do jornal NGANI,
alertar ao governo sobre a possibilidade
de os terroristas estarem a recrutar
jovens que foram membros da Polícia
da República de Moçambique ou
desvinculados das FADM. Isso poderá
dificultar a eliminação deste fenómeno
que atenta contra a nossa soberania,
porque estes jovens já têm domínio do
manuseamento de qualquer material
bélico e zonas estratégicas”, alertou.
Por forma a impedir o alastramento
dos ataques terroristas para outras
regiões do país, o delegado da
Associação dos Desmobilizados de
Guerra defende a necessidade da
criação de estratégias por parte das
autoridades governamentais que passam
pela retenção dos jovens, através do
enquadramento deste grupo social nos
projectos de geração de renda entre
outros ramos de actividades.
“O governo tem que criar mecanismo
para empregar os cidadãos que foram a

sabão, açúcar, continuem a subir nos
mercados tendo em conta que são
produtos fabricados no país. O governo
não valoriza o poder de compra e
como consequência o povo continua
a viver na penúria”, argumentou.

Delegação do Parlamento Europeu

Agostinho Ribeiro

tropa e que neste momento encontramse desempregados, porque constitui
um atentado a integridade territorial.
Uma das soluções tem a ver com a
incorporação dos jovens nas fileiras da
PRM, nalgumas empresas de segurança
privada, projectos de geração de renda
entre outros sectores”, revelou.
À população, o nosso interlocutor
pede vigilância e denuncia as autoridades
polícias de qualquer movimentação de
indivíduos estranhos nas comunidades.
“A população tem de ser vigilante. Aos
jovens apelo-os para não se deixarem
enganar com falsas promessas oferecidas
pelos terroristas, porque no final de
tudo, destruirão o seu próprio país”,
instou.
Intervenção militar estrangeira não
devia ser prioritária
O nosso interlocutor considera que,
a intervenção da força estrangeira
no combate ao terrorismo em Cabo
Delgado devia ser relegada para o
último plano, acrescentando que o
apetrechamento das FADM através
de formação e equipamentos militares
a altura de responder as dinâmicas que
o mundo atravessa, seria prioritário
para evitar a penetração dos grupos
armados em outras zonas do país.
“É louvável a ajuda estrangeira no
combate deste mal, porque ninguém
caminha sozinho, mas também o
governo tem que olhar mais alto a
situações idênticas. Agora temos que
nos preparar para responder eventuais
focos de instabilidades, porque qualquer
apoio chega ao fim e seremos novamente
vulneráveis”, comentou.
Recorde-se que, recentemente, o
Conselho Islâmico de Moçambique

em Nampula, chamou a imprensa
para condenar os actos bárbaros
protagonizados pelos insurgentes nos
distritos de Eráti e Memba e distanciouse de supostos terroristas que usam
a religião islâmica para lograrem os
seus intentos. Abdul Latifo disse na
ocasião que, a religião islâmica difunde
mensagens de paz, convivência pacífica,
amor e não pela violência.
Situação económica
Ribeiro falou igualmente da situação
económica do país o qual aponta dedo
acusador ao governo pela falta de
vontade para travar o elevado custo
de vida que dia-a-dia tem sufocado
os bolsos dos cidadãos.
O dirigente precisou que a
massificação da agricultura e diminuição
de importações resultante da criação
de mais fábricas para o processamento
da matéria-prima são apontadas com
sendo soluções para a redução do
elevado custo de vida no país.
“Nós temos tudo para nos alimentar.
O que falta é a vontade da parte do
governo para a materialização dos
objectivos. Não faz sentido que, o óleo,

Clamor dos desmobilizados de Guerra
em Nampula
Numa outra vertente, o delegado
da Associação dos Desmobilizados de
Guerra, Agostinho José Ribeiro diz que
o Governo tem vindo a desvalorizar
os que deram sua vida em prol da
implementação da democracia no
país.
Segundo a fonte, a desvalorização
se circunscreve na exclusão deste
estrato social na aquisição de fundos
de apoio ao combatente para além
dos miseráveis salários que auferem.
“Estamos a ser excluídos pelo
Governo. Aliás, reina um espirito de
divisionismo no seio dos que lutaram
para o bem-estar do país. Eu que estou
a falar recebo 1700 meticais e isso
não compensa com actividade que
prestei ao Estado enquanto militar
porque travei vários combates durante
13 anos. E quando fui a direcção
provincial dos combatentes para pedir
bolsa de estudos para meus filhos
não foi possível, disseram-me que, os
beneficiários são apenas os veteranos
da luta de libertação nacional e isso
não é exclusão?”, questionou.
O mesmo posicionamento foi
secundado por Ambrósio Carvalho,
combatente da defesa e soberania,
o qual disse que, “fui proibido fazer
empréstimo de dinheiro para abrir
o meu negócio, no âmbito do fundo
de apoio ao combatente porque não
reunia condições para o efeito, apenas
precisam de veteranos”, lamentou.
Os nossos entrevistados, pedem ao
Governo para revisão dos estatutos
deste grupo social por forma a evitar
a exclusão.
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Tio Yado é miúdo no teatro
Na semana finda, NGANI
conversou com o líder do
grupo teatral Subuhana,
Raul Magito, para entre
outros aspectos, saber
sobre a saúde do grupo, os
seus desafios e aspirações
futuras. Magito, que é um
exímio conhecedor da área,
deu o seu palpite sobre
as razões que impedem o
desenvolvimento cultural
no país, em particular
o teatro. Desabafou
pela falta de apoios do
Governo, elogiou alguns
colegas como o actor
Castigo Muchanga e
criticou outros como o Tio
Yado, a quem chamou de
“miúdo no teatro”.
AGOSTINHO MIGUEL

D

urante a conversa, o actor
que há muito deu nas vistas
na região norte do país
através da exibição de peças teatrais
com mensagens educativas para a
mudança de comportamento, sente-se
desvalorizado pelo Governo, devido a
falta de incentivos para a continuidade
das suas actividades. Magito, cofundador do grupo Subuhana, referiu
que desde a sua criação as autoridades
governamentais nunca reconheceram
a sua existência, apesar dos feitos da
colectividade terem impactos positivos
nas comunidades. O grupo conta com
10 membros, sendo seis mulheres e
quatro homens.
Segundo Raul Magito mais
conhecido por Subuhana, o grupo foi
fundado em 1999 com objectivo de
sensibilizar as comunidades a abdicarem
de algumas práticas costumeiras, tais
como, violência baseada no género,
casamentos prematuros, prostituição
entre outras que atentam os princípios
da moral.
A falta de valorização, na óptica
do actor, tem influenciado de
forma negativa no desempenho da
colectividade e acrescentou que parte
de seus membros desistiu de fazer
teatro por causa deste motivo.
“Desde que fundamos o grupo nunca
fomos reconhecidos pelo Governo.
Isso está a afectar de forma negativa o

de um vadio e como consequência
apanhei, consequentemente a morte.
Aquilo foi uma loucura, dai começamos
a lançar vídeos tais como a prevenção
das doenças de origem hídrica e
casamentos prematuros”, descreveu
a fonte.

Raul Magito

desempenho desta agremiação tendo em
conta que um dos objectivos é ajudar
o governo a encontrar estratégias para
a erradicação de alguns males que
desviam o rumo da nossa população.
Esta profissão requer paciência. Há
vezes que pensamos vender tomate
para sustentar a nossa família, mas
amaramos o coração e continuamos
a enfrentar dificuldades”, revelou.
Magito diz que o grupo sobrevive
apenas de apoios de algumas
Organizações Não-Governamentais
(ONG) vocacionadas na defesa dos
direitos das mulheres, raparigas e
crianças.
“No mês passado, o grupo estava em
Maputo a convite de uma ONG para
actuar na abertura de um seminário. E
conseguimos dinheiro para alimentar
a nossa família. Este gesto motivou o
grupo a continuar a fazer teatro. Se
o governo nos abrisse oportunidades
acredito que juntos teríamos soluções de
vários problemas sociais”, comentou.
Gravação de vídeo sobre terrorismo
em Cabo Delgado
O grupo teatral Subuhana não esta
indiferente aos ataques terroristas
que assolam a província de Cabo
Delgado desde 2017 e recentemente
na província de Nampula, tendo-se
mostrado disponível em colaborar
com as autoridades governamentais
na elaboração de peca teatral para
desencorajar os jovens a não aderirem
o movimento terrorista.
“Até que, a peça já foi elaborada,
mas falta-nos dinheiro para gravar o
vídeo. Este mal, não se combate apenas
por via armada, a teoria vale mais.
Fizemos isso para prevenção de HIV
e SIDA, cólera entre outras doenças
endémicas”, contou o actor.
Historial do grupo

Tudo começa na igreja católica são
Rafael da Faina, bairro de Mutauanha,
arredores da cidade de Nampula, quando
um grupo de jovens liderados por Raul
Magito na companhia do falecido
Alfane Lino, o famoso Mukussukome,
fez uma palestra sensibilizando os
crentes abandonarem os maus hábitos
contra a humanidade.
Uma semana depois da apresentação,
Raul Magito decide juntar-se a
Mukussukome para criar o grupo
teatral SUBUHANA com o intuito
de sensibilizar a sociedade para a
mudança de comportamentos. “No
começo era um grupo teatral da igreja
católica. Os crentes gostaram da nossa
apresentação tendo nos encorajados a
continuar a fazer teatro. E dai, fui ao
encontro do falecido Mukussokame
para firmarmos parceiras e ele aceitou.
Começamos a recrutar jovens para
reforçar o nosso grupo”, explicou.
Doravante o grupo começou a
interpretar peças teatrais sobre os
riscos resultantes dos abortos inseguros
e prostituição, onde Magito e Lino
desempenharam o papel de personagem
principal. “O primeiro vídeo gravamos
em Rapale e o segundo na cidade de
Nampula em 2005. Interpretei o papel

A morte de Mukussokame não
enfraqueceu o grupo
Abordado sobre possível queda
do grupo SUBUHANA, depois da
morte de Mukussokame, Raul Magito
desdramatiza a situação e diz que, a
agremiação continua firme, pese embora
a insuficiência de fundos para o seu
funcionamento.
“A morte de Mukussokame deixou
um vazio enorme no seio do grupo,
porque ele foi o meu braço direito,
mas o grupo ainda continua firme.
Apenas para elucidar alguns exemplos,
a Frelimo foi criada por Mondlane,
mas ele morreu e o partido continua e
isso aconteceu também com a Renamo
fundada por André Machangaissa”,
minimizou.
Tio Yado é miúdo no teatro
Magito comentou igualmente sobre
o estágio actual do teatro no país e
defendeu que, é necessário haver
parcerias entre os actores da velha
guarda e os da nova geração para
manter a chama do teatro nacional
ainda viva.
“Temos que nos juntar para
elaboramos estratégias visando
responder as dinâmicas actuais. Por
exemplo, o que o Tio Yado está a fazer
não é teatro, mas sim uma simulação
teatral diferente do teatro convencional”,
disse Magito. “Ao representar, o actor
deve acompanhar a expressão facial
e corporal, o que não é o caso. Nós
estamos a fazer o teatro convencional.
Quem também está a fazer o teatro
convencional é o Castigo Muchanga,
este merece a nossa admiração”, disse.
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A Igreja Católica ainda tem futuro?
Uma Igreja moderna e
arejada, seja lá isso o que for.
Uma Igreja que não se sabe
muito bem ao certo em que
assenta. Nada de milagres,
para começar. Atentam
contra a razão e o sr. Hume
podia achar mal. Nada de
exageros.
Texto: Almeida Afonso
Brandão
Foto: Albino Mahumana

U

m rosto feminino para
Deus, que é pai e mãe.
E, por isso, quotas.
Porque há demasiados santos no
masculino. Não pode ser, pois
claro. E demasiados santos brancos,
acrescento.
Uma visão progressiva de Cristo,
que talvez não quisesse bem dizer
aquilo que disse, até porque não
conhecia a hermenêutica, essa
grandiosa invenção que nos mostra
claramente a uma outra luz o que
foi escrito à sombra. Uma igreja
abrangente, que seja apenas mais uma
entre muitas, todas elas detentoras
da verdade. Tudo muito new age,
certamente, ao agrado das massas,
aparentemente.
O problema é que as massas não
vão nisso. O problema é que a Igreja
se quer Igreja, não comité. Até Pio
XII havia uma religião verdadeira.
As outras eram falsas. Mais nada.
Tão simples como isso.
Hoje, quando Dom Bernard
Fellay diz uma coisa dessas é o
fim do mundo. Porque a Verdade
está hoje, mais do que em qualquer
outra ocasião, fora deste mundo.
O que Cristo disse há 2000 anos,
sendo verdade, é-o agora como
nessa altura, independentemente das
vontades de teólogos progressivos,
mais devotos da sociologia marxista
do que da fé católica.
Se a Igreja perde vontades, é
também (e, se calhar, sobretudo),
por isto. Porque se quer transformar
o Mistério em razão, apesar da Bíblia
não ser um romance policial. Para
simplificações excessivas existem as
seitas heréticas (palavra tão fora de
moda, claro), que dão espectáculo
melhor e com mais efeitos do que
essas cópias patéticas que se vão
vendo no catolicismo. Porque a

Um Livro cuja leitura aconselhamos vivamente.

alegria da fé não se dilui numa
guitarrada à maneira pentecostal.
O Natal de 2021, mais uma
vez, ficou marcado pelo recuo das
manifestações cristãs na Europa, se
os Leitores estiverem recordados.
Podem ofender os alógenos. Na
Alemanha houve pelo menos uma
Igreja a ser invadida por jovens

muçulmanos, com insultos aos
católicos. Também por lá apareceram
uns políticos sugerindo que os
cristãos passem a entoar umas lindas
melodias islâmicas nas celebrações
natalícias.
Dois exemplos, entre muitos, dos
que diariamente provam a ofensiva
contra a Igreja Católica. O pior é que

ela vem do exterior e do interior, e
assim vemos ao lado dos inimigos
naturais os teólogos progressistas,
que a querem transformar numa
coisa que não é nem pode ser. E é
disso que se trata aqui. Um Livro
cuja leitura aconselhamos vivamente.
À venda nas Livrarias da Texto
Editora, em Maputo.
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