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""-- Ha uma nitid·a manifesta((ao de
Conforme demqs a conhecer .n a· nossa edi9ao .de o~tem, foi extinta na madrugqda de ontem .a DETA e .criada no seu Iugar bunda e um «manonette» do .Dtrec;tor, e um . submisso cumpridci'r da:S desi:m~zo ' pela capac1daae · de os
a LAM - Linhas Aereas de Mo9ambique. 0 facto foi anuhciado no decorrer de uma r<JtiJ;l.Jao com os trabal~adores da compa- suas ordens. : · ' · · ·· '
"' · . 1 f110vaf!lbl~anos se _tormarem. Cheganhia extinta e que foi orientada por Marcelino dos ·Santos, membro do Comite Politico Permanente e Set:retario do Comite Cen~se · ao pooto de se · contratarem es·
trangeitos no exterior para se virem
tral para a Politica Economica d~ Partido FRELIMO, na sua qualidade, de ·c hefe da ·Comis~ao de alto nivel designada pelo Pre- 2.. OPERA«;()ES.
formar · 'no nosso ·Pals.
sidente Samora Machel para actuar naqu~le sector, no quc;zdro da Ofensiva Politico e ·Orqani~acional em curso em todo o
,
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Falta
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.
reg~lamerito~
act~ali
nosso Pa1s.
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.
zados:- lnterpretai(ao · oport!)r'usta< ,e ~: ·'. f:lf!LA~OES E ·M£TODOS
Eis, na integra, o disc\}.rso proferido na ocasiao por Marcelino dos Santos:
demag6gica dos' regulamentos .exis- , ' DE TRABALHO
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Qual o objective desta reunlao?
Foram certamente informados que
vamos falar da DETA.
Sabemos que estao aqui presentes, para alem dos ttabalhadores · da
DET A, outros trabalhadores de varios
sectores do Ministerio dos ·correios,
Telecomunicacoes e Aviacao Civil,
da Direcc;:ao Nacion&l de Avia9ao
Civil, dos . Servic;:os de Aeronautica
Civil, da COMAG, da HELMO, da
ANAVIA, da Migracao, da Policia de
Transportes e Comunicacoes, da AIHmdega, da Policia Aduaneira e do
Servico Meteorologico de Mo<(ambique.
Nos que solicitamos a vossa presenva porque consideramos que nao
e possivel falar da DETA, sem a presEmc;;a dos varies sectores que de
forma directa ou indirecta contribuem para a actividade da DETA.
Nao podemos isolar os problemas
da DET A nem tentar a sua soluc;:ao
sem termos em consideracao de uma
forma global todos aqueles que par·t icipam na prestacao do serviQo
publico que e o transporte aereo.
Tambem estao aqui presentes re·
presentantes da, 'DETA, das suas delegaQoes 'r egionais_ e do exterior.
Estamos todos aqui presentes
para transmitirmos as nossas experiencias e contribuirmos para se encoritrar as soluc;;oes dos nossos importantes e graves problemas.
Todos sabemos que no nosso Pais
atravessamos uma fase exaltante:
- Fase da Ofensiva Politica e Organizacional, fase do arranque para
a vit6na contra o subdesenvolvimento. Acabamos de entrar na decada
da vit6na sobre a fome, a nudez, a
doen<;a e o analfabetismo.

e

Todo o nosso povo esta engajado
nesta batalha dec1siva, batalha esta
que foi lanc;ada e esta a ser pe-ssoCIImente dirigida por Sua Excel encia
o Presidente do Partido FRELIMO e
Presidente da Republica Popular de
Mocambique e que atinge togo ;o
nosso Pais.
A Ofensiva Politica e Organiz::tcional dirigida por Sua Excelenc1a o.
Presidente do Partido -FRELIMO e
Presidente d a Republica Popular de
Mocambique atinge de forma dir~cta
Aparelho de. Estado e os pontos
mais sensiveis da nossa economia,
em parti.cular os Por.tos e Cammhos
de Ferro, as fabricas, abastecimento •.
APIE, etc.
•
A ac<;:ao do nosso dirigente maximo faz desencadear por todo o
Pais em cada sector e a todos os
niveis um movimento impetuoso que
esta a desalojar os sabotadores, os
incompetentes, os in.disciplinados, os
infiltrados, os preguic;osos, os · Ia·
droes, os bebad os, os arrogantes,
os prepotentes, os oportunistas.
0 Presidente do Partido FRELIMO
e Presidente da Republica visitou as,
empresas de prestac;ao de servi<;:o
aereo.
Visitou a DETA, a COMAG e a
HELMO.
'
Tambem visito u o aeroporto.
E porque? ,
Porque e fundamental o papel que
representa o transporte aereo no
nosso Pais, principalmente nesta' fase
em que os nossos meios de com·untcac;:ao maritima, rodoviaria e .terroviaria estao Ionge de cor.responder
as nossas necessidades.
·
A deslocac;ao rapida de pessoas
e carga e o trabalho aereo que · e
possivel realizar com todos os meios
aereos, constitui muitas vezes uma
solu<(ao eficaz e rapida para a resolu<;ao de problemas de emergencia.

em Pemba, em .Quelimane, em Xai·Xai, como aqui em ~~aputo, na testa
da passagem do ano.
7) Sao os nossos amigos e convi·
dados a quem queremos proporciona~ uma estada na lnhaca ·ou no
Bazarut,o.
·
Sua E~cet~':lcia o Pre~idente . do
Partido FRELI MO e Presidente da
Republica Popu.l ar de Mocambique
v isitou tamb~m 0 aeroporto.
· o·aeroporto e, como muitas vezes
foi d'ito, a- sal a de visitas do nosso
Pais. E um local de encontro onde
se reforc;;a a Unidade Nacional, e
um local de convivio entre
povos.
o Iugar que fica na imagem · do
passageiro que parte, do passageiro
que chega. · .
Por isso, o aeroporto deve merecer
a nossa especial atenc;ao. ,
· 0 que verificou Sua Excelencia o
Presidente Samora na sua visita a
DEl A e 'Aero porto no ', dia 10 . de
Mar<;:o?
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Desorganizacao completa:

I
tentes. lsto tambem se· verificou hou·
Ela · cresce para responder as exi· tros sectores;
de aparecer peran,t e c)' passage.i ro
' · · ·:
e ter, cju~ .responder negativamente g~ncias do transporte intemo do , lsto provo.c a urp conflito J)..err;n.a1
exercito colonial. ·
·
•
as suas solicitac;;oes:
nente entre Ope-racoes. e · Man4tenr
Cres'ce p'ois numa base ficticia que c;;ao, nao se encontrando. o. ponto. pe
Durante a .visita de Sua Excelencia o P~esidente ;· tambem foram en- atinge a· ·ruptura com a lndependen· equilibria; ,
.
,
/ ·
·
contradas na 1ermina1 de carga pe~;as cia Nacional. ·
·- Desorganiza·cao e incompe16n·
A DETA era ·um· departamento de cia DO ' sectO·r de escalas. 'lsso gera
necessarias a manut~n<(ao dos.avioes
que Ia se enc.ontra,vam . ja M rrtuito elite dentro . dOS Portos e ·caminhos conflitos suce.ssivO's · e desocmt'enta)·
de Ferro (pilotos, mecanicos, pessoa! men to no pessoal n~vegante;'. · · ', . · •
tempo. . ·
. , ,
.
lsto revela desorganizaQao interna, navegante de cabine).
-A ,nivel dos pilotos encontram<?s:
E$tes aspectos constituem a causa Falta de unidade, grupisrno. , ant~go
falta. de controle. ·
.
Toda esta situaqao choca . violen- de muitos d.os _problemas que herda· nismo 'com base na naclonalidade,
tamente com · a perspectiva e os mos· e que foram ganhando maior experiE:ncia poli;:ica : e profis~[pnat ;_' .'
objectives que nos propusemo~ nesta . dimensao, n~o permitindo· que fos- Contradi<(oes constante$ ·com. a
decada de 80/90. . Era nec~ssario sem resolvidos de forma global, par- Direcc.ao e o sector qe Manuten~aq;
responder tomando ·meaidas energi- que nao foram oportura:amente iden-Casas de cheque entre Pilotos,tificados, inte.rpretados, isoladcs e Co-pilotos e Pessoat · Navegarite ',de
cas para inverter a situac-ao.
. P,ar 1sso, Sua Exceh~ncill o Presi- combatidos na devida altura e de Cabine; ·
·
' •
, ,
dente do Partido FRELIMO 'e Presi- urria forma correcta.
- Discriminac;ao e diferen((as·.sala.· ,
A Comissao nomeada por Sua Ex· riais. Exemplo: Co·pilotos mo~ambt
_d(>;nte da Republica P·o pular ·..de Mo((ambique nomeou · imedlatamente cel~ncia o Presidente do Partido canos dos «ab-initio» que nao ' atife·
uma comissao de alto nivel para a FAELIMO e P.residente da Republica · rem _o sal!~rio devido;
Popular de Moc;ambique ao iniciar
DETA. ·
- Nao apresen,tac;;ao dos seus pro·
A · tare fa que a Comissao recebeu os seus traoalh'os, · levava consigo, blemas na estrutura ou .focal respac:
foi de:
·
pelas experiencias ja vividas pelos t ivo - elevada produ<;:ao · eph>tolar.
seus elementos, a ideia, ·a imagem Qualquer problema e djrectamente
- Connecer, analisar •.profunda- que todos •fazemos da DETA:
_
exposto ao Ministro por cartai .
- Desorganrza,.<;ao, confusao, des·
mente a situaQiio e os problemas da
- A ni~el de ~e~soal . Navega~te
de Cabine: ··Fal·t a de unidai;:le, IQt.rl·
gas. Fraco nivel de consci~r,~cia p()H~
tica, alienaqao em re!acao ao pro' cesso revolucionario no nosso Pais.
Falta de condic;oes e meios de trabalho a bordo. A DETA transforma·
da em «Caixote de Lixo Voador».
Escalas e honirios de trabalho ·inad,equados e desorganizados. Grandes dificuldades no exterior (nos
hoteis, nos vistos de entf~da , no
montante e utiliza<;ao dos subsi.Oios,
na assistencia medica).

;,

l,

· ~A Comissao, ao analisar com os
vArios sectores a situac;:ao da DETA,
veriticou ·ainda
nao existem metodos correctos de trabalho baseados na discussao coleotiva dos problemas e na unidade na tornada de
deolsoes, o que origina: Depa,rtamen ·
talismo·, indiscipline, absentismo, libe·
ralismo, individualisrno, intimidac;;oes
e m~do: Houve' quem tivesse a ousadia ·de proceder a intimidac;:oes junto
de· 'Pilotos, P.N.C., mesmo durante
~n5' trabalhos da Comissao de Alto
Nlvel; Disseram-nos: .:nao -fa lei com
medo- de represalias»;
~ --: Frustra¢oes.
. ,
. Tudo ,lsto favorece a ac.,!o do lnimlgo: Ga$o ·Rolando Mendes e do
repres~nt~n~te da DE~A na Suazilan·
dia, que roubou dinheiro da DETA e

que

<

fl!Qi~:-

7. ,0 PAftTIDO FRELIMO
, NA DETA

· - 0 PartiCle nao·se sente na DETA;
· '-

Ha· membros mas nao ha Par-

tido;

.

.

i\.la! ceiino dos Santos, dirigthdo-se aos pm ticipantes da reuniao que C'ulmin'ou com .q, ext.i11-[iiO da. D£']:....1.

..

•<_

;

Falta de limpeza e de higiene;
Desarruma<;:ao;
~ Falta de direccao no Aeroporto,
·
confusao de estruturas;
- Trabalhadores sem fardamento,
quando o s.ector de fardamenlo esta
cheio de material;
- Restabrante, cozinha e bar do
Aeroporto muito sujos e desorgan1·
zados;
. - Nos ·armazens da. DETA encont raram-se muitos produtos, alguns
9os quais desde 1975 . nao sao ser·
vidos nos nossos avi oes, e que se
en.cpntravam .deteriorados.
No seu· historico discurso de 18 .de
Marc;o em que foi declarada· solenemente guerra ao inimigo interno, Sua
Exce!enc1a .o Presidente Samora Machel apontqu exemplos concretos do
que ericontrou:
-:- Cigarros nacionais e estrangeiros ja detenorados;
- Vinl:los, bebidas finas (whisky,
cognac, gin, champanhe, aguard'ente,
licores, vod ka) alguns ja estragados;
- Perfumes e agua ·. de colonia
(Carven, Madame Rochas, Moustache, etc.) e isqueiros de luxo que
nao eram vendidos a bordo;
- Milhares de pacotinh os· de Ieite
ern po apodrecidos;
- Toalhetes de rosto estragados;
- Mantas novas de casal cortadas
aos pedac;os, e disse.ram que era
para a limpez.a;
- Grandes quantidades de tecidos
OS
para farda'mento armazenadas
trabalhadores da DETA sem farda;
- Capulanas;
·
- Bolachas;
- Sabonetes.

1) Sao quadros do Partido e Estado, sao tecnicos que sao necessaries para as ·Provlnctas, para as fa·
bricas, as· machambas, as minas, as
centrais electricas, c uja· chegada nao
pode sofrer atrasos.
· 2) E uma fabnca paralisada em
Nampula pela falta de uma pe<;a ac;a·
bada de fabricar em Maputo que e
necessaria transportar pela via mais
.
rapida.
3 ) E um ferido grave que e preciso
evacuar de Tete para o Hospital Central de Maputo.
A utilizaC(ao de todos estes produ4} Sao grandes culturas de algo- tos tornaria os nossos voos mais
d ao em Mont epuez que necessttam agradaveis, transformaria os longos
de ser fumigadas num certo periQdo percursos .que muitas vezes fazemos
de tempo.
em boas recordac;oes. Enfim, os
5) Sao as cartas dos nossos fami· avtc5es da DET A nao seriam compa·
liares em Lichinga que transmitem rados, como o sao, a "camioes voanoticias que todos gostamos que se· dores...
,
'
jam actuais.
0 pessoal navegante de . cabine
6) E a fruta de Ang6nia, os pesse- nao teria de se refugiar na ·cauda
gos que gostamos de comer tanto do aviao, porque nao tem a ·coragem

e

.

- :,s'"'c ontra a- vontade dos trabalha·. :,·es : -~ e'xen1plo: o' actual Director
..vincial dos Transportes da Zam.)z:ia);
- 0 nivel da acc;;ao das Organizat;:Ms Democraticas de Massas e defi·
cieti•te;
_
...:-:A fraca ac<{ao oo Partido da
margem de manobra as acc;:oes ini·
migas; . , .
- Ha mj:!mbros do Partido em lu·
gare's- de chefia e . re sponsabilldade
sem a, adequada preparac;:ao 0 que
ccntribui para a rna imagem c;lo Par·
3. MANUTEN~AO
tido;
- Ha exemplos de actuaC(ao incor· - Queda do nivel de manuten,c;ao
( tendencia crescenta para a sua efec · recta por parte de alguns membros
tivaQao no exterior. quando a mesma do Partido (intimidac;;oes) ;
- ·H{i uma desmobiliza((ao geral
•
. ·
era realizada no Pais);
- Choques entre a Manuten(fao e dos trabalhadores.
Operacoes;
,
.
- Mas relac;oes de trabalho entr~ . · Estes foram os aspectos negative~
o responsavel do seutol" e outros mais salientes que a Comissao registrabalhadores ( auto-s ufici~ncia. do tbu :n'o decurso do seu t,rabalho a
qu~ apresentamos de ·uma forma sin·
responsavel) ;
- lnexistencia de uma palitica -· de tetica.
Como atras· dis-semos interessa-nos
fo,rmac;:ao de moc;ambi,can6s: _Nao
utilizac;;ao dos tecnico~ estrangeil'os ago~a . alargar o nivel das contribui·
·
· ·
· <;:qes 'a . t odos os trabalhadores para
na sua'· ·forma9,ao;
- Falta de perspective clara ern o· enriquecimento das soluc;:oes.
' Varnos agora dar a ,palavra a todos
relac;;ao a contrataQao ('recrutamento
s. FaQam ·o favor.
e renova((ao} de tecn icos estrangei· ps. presente·
' .
. .
.,,
,
ros.

o

-

.

~-Ha metnbros do Partido nomea-

*

catabro, anarquia; Descredito; Na.o 4. DEPARTAMENTO$ DE CONTABI·
LIDAPE E FINAN«;AS, CqMER·
(Neste ·ponto e durante horas, os
cumprimento dos seus compromis.sos, quer a nivel · interno quer inte r~.
CIAL E APROVISIONAMENTO ' va'rios trabalhadores presentes fize. . ram as suas intervenc;:oes, para se
n·acional; lrregulari dades nos hora·
:Para cumprir os seus objectives', rios, atrasos; Saida ilegal de produ- As financ;;as e contabjlidape - d!;l tre(erir'em dos diversos problemas que
a Com issao realizou longas reun1oes tos ( exemplo: camarao, peles, mar· DETA estao compl etamente . desac- enfe.nnavam a ex-DETA. Depois das
com diversos sectores . da DETA: fim , artesan('l.to) ; Mau servic;:o em tualizadas e desc.rgapizad,a s (afrasa- interven9oes des trabalhadores e
A Direc((ao da DETA e os seus. va·rios terra e a : bordo,: falta de cortesia; das M mais de quatro anqs) : '/:Is ap6s um breve . intervalo, Marcelino
~eparta m en t os ·. ( Opera<;:oes, Manu- -lnseguranc;;a nos voos. .
despesas da DETA sao superlores dos Santos · p.ro sseguiu:)
ten<;ao, Co mercia!, Finan<;:as, .Trafego
as suas lreceitas;
.
' '
'
'
e Comunicac;:oes) ; os Pilotos;.o PesTudo isto foi confirmado pela
- Falta de controle das divi~as
seal Navegante de Cabine; a Celula Comissao.
provenientes da emissao d e tbilhetas,
.
,
Em parti,cular, ·nas reun1 6es com os quer pel a DETA quer por out ras c om- ·~ Acabamos de ouvir as varias interdo Partido.
.
·
venvoes.,
·
.
A Comissao esta agora. na• fase varios s~cto r~s. a· Com1 ssao consta- panhias;
tou ·o · seguinte:
- Nao acqmpanhamento das .tariEtas traduziram-se em contribuifinal dos seus trabalhos.
/
As varias reunioes com os sectofas intern acionais. ~ Nao elabora:<;:ao :i;:oes ri cas i,mpor1antes, para o nosres que apontamos permitiram ~ um 1. ' DIREt«;AO
do respeotivo estudo economico ·jus- so -trabalho. '
.
'
.
- Deram ' ao nosso trabalho a con st ificativo; .
certo conhecimento da situac;:ao. d.a
- Nao foi' ~fectuado ' nennum . ·e·s- CfeflCia· grandeza que resultam da
DETA, dos graves proble rri~s que · · - ·Ap6s a lndependencia verificouafectam a empresa e . da~ n1e~id a~ '"Se uma constante mudan9a de Direc· tudo para actualiza<;:ao d?.s tarif~s parti c}pa~ao coleotiva e organizada
-s;
' ' . . , ., " ,.
de . to.dos os · trabalhadores.
imediatas que 1mpo.rta tamar. ., ,_ f(Oes, cada quat co m metodos e pe rs~ nac1ona1
- AquisiQao·· de equipame·nto, - ~
·verificamos que as intervenc;oes
Estamos aqui reunidos ·com t~.Clos pectivas de trabalho distintos ( 4 Di·
os trabalhadores da · DETA p.orque rec.c;.oes:- Comissao Adm inistrativa, uten'silios ( pacotes de aQuc~r. ·sacos foriu'n ab-ertas e francas.
queremos a vossa participaqao · na Baron-i, Mauricio Seidl, Eugen io Pi· de enjoo, tafheres' e out ro~ arti.gds)
· : Corrie((amos a combater o medo
·
colo) ;
no exterior; sem a1ender as -p pssibil!'- enlr~ , nos. E uma vit6ria. ,porque na
busca .. das soluc;:oes.
, , · ' ~ ..f
flepublica Popul ar -de Moc;a mbique
Queremos que todbs o~ .trabatha·
- 0 actual Director· Executivo tern dades locais.
.· · · ! •·..
r~ao - ha. Iugar para a intimidaC(ao, a
dores contri buam, que todos o.s tr_a· acumul~do estas fun c;;oes com as de
balhadcres se pronunciem.
Director Naci onal de Aviac;ao Civil 5. FORMACAO PROFJSSIONAL , · j bhant.ag-e.m, a restri<;:ao da liberdade
" '·,
de' expre.ssao, para 0 medo.
Este e urn habito nosso, e urna e outras;
tradtQao do nosso Partido FRELIMO.
- lne~ istenc i a de u ma , persp,ec~i_va ,. · Lutamos durante anos e conqui s· - Aparente democratizaQao dos
Queremos porem, antes de dar a metodos de trabalho do actual Direc- de. carreira profissional para os , tra- t*'n:\os ·.a,.. ll}dependencia ,ex actamente
palavra, apresentar, a todos !JS traba· tor Execu1ivo ( convoca reunioes com 'balhadores da DETA . ( exern'pto: Pilo-- p~ra~ exerpermos a d! reito de fa Iarlhadores a situacao· que a Comissao ps resporisave i~ dos vahos sectores, Ios e P.N.C.) , o qUe origin.i a falta inos ' livr:emente dos nossos proble·
'
encont rou na.. empresa. ··
mas na pratica impoe as ·s.uas ideias, de .esti mulo ' para se atingir ~ m~io-res ma·s· a ~de 'apo ntarmos· as respect ivas
niveis ·de qualificac;ao .. Afirma•se..·que sofuc;;oes, nos lugares e momentos
0 que era e Q que e a DETA?
~ fa.z palestra" ) ; .
- Na tomada de importantes de,ct- «na DETA .nao ha carrei ras -profis· at)rop riados. ~
, A DETA (Oirecc;:ao de ExplpraQao
·
' "·
- t odo o 'cidadao tem o dever de
dos Transportes Aereos) , ·fo) c riapa s5es ( aruguer de avi ao, contrato de sibnais,:
- Obst~·culos a formar;ao···de mo· d~nunc.i·a r . ime'diatamente qualqiJer
em 1936 como um departamento dos tripula96es e tecnicos de apoio } , nao
· Portos e Caniinhos de Ferro de- Mo· · cons.ulta as seus mais directos cola- ((ambicanos aos vflrios niyeis. .. Afir:- man·o bra qye vise intimidar ou assus·
cambique.
·
bora-dares, n·ao o uve as suas opi- maram-nos que o Director ~xecuf1 VO tar 'q uem . quer que seja.
·
Nao tmha autonomia de ges.l ao nioes. Ap.resenta sempre os f~ctos teria dito qu'e "e om esforyo·..em vaq · -Vamos ·ser implacaveis · para com
.
· econ6mtca e fmanceira. A empre~a ja , consumados,
a. tormac;ao de , mo9ambicanos, por~ os · ch antagist~s e ceremos severos
n ~o t inha preocupaqao de a u~t eri·
- Ausenc ia de estudos tecnicos e/ que estes fogem do pais.!apos .a d~Ui- para c'(?m .o s med rosos, ou inconsdade e rentab ilid ade porq ue ·os seus lo u viabilidade econ6mica na t omada ri rem a qualifica<(_ao,
'q ~.:~e-:. e prete- cientes., ou oportunistas.
rive! forinar . estrang,e i~O~>>; .. · ... , .
E. mais. Devemos,. como moc;ambi·
preiuizos er.am suportados pelos ele- de importantes qecisoes como seja
vaaos luc ros proven ientes dos Portos s~l ecQao de rotas, a aquisicao ou , .- 0~- .P 9 UCOS ·'TlO<(af11biCafl OS rque canQs.
patriotas, 'ter a coragem a
e Ca minhosFde Ferro.
aluguer . de . avioes, a· elaboracao de aumenta·r am os seus conheci mentos to.do o . momenta de denunciar, imnao sao . depois convenientemerrte · pedir.. io1ransrgentemente, todas as
0 seu desemvolvimento estava con· honirios d~ voo:
dic ionado as exi.genc ias irnpostas . - Nao elaborac;:ao ·do · Plano de aproveitados ( exem p lo ~ na Manuten- accoes que objectivamente minem a
c;ao}, e oao veem mudan<;:a ·na. sua nos sa economia, as bases do nosso
pelo Governo Colonial e a condicao Produc;ao da Empresa para 1980;
de nao fazer concorrencia · com · - lndefini c;ao de tarefas e respon- situaQao;
.
. ·
,
Estado Popul~r.
- Elevado investirrlento' em· e'q ui- : Nao podemos ·ficar indiferentes e·
os TAP.
sabilidades a nivel da Direccao;
Co m a guerra colonial, a DETA
- 0 Dire~to'r Executivo Eugenio pamento de . forma9~o:- pr'ofissibnal, passives perante accoes de sabotacome<(a . a desenvolver~se, e a,tinge . Pi colo . e .autoriUtrio, e arrogante,. e com um baixo nivel 'de. uHli~aQaO geQ"', . d.esleix o. incuria; negligencia,
o seu pon to mais alto na fase final tecnocrata.
(exemplo: lab_oratorio de linguas, -si· corrup~;:ao, preguic;;a, desorganizacao,
belicoso;
da Luta de Libertac;:ao Nacional.
·- 0 Director-Adjunto Gabriel · Ma- mulador, equipamen,t o · f otografico');
' (Continua na pagina seguinle)
DETA, apurar os -niveis de respon·
sabi'lidaae e propor medidas de so·
tucao.
··
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'QUEREMos·· FAZER DA LAM
.ESPELHO DA NOSSA VITO RIA
.

(C~ntlnuado

.

I

da paglna anterior)

ta!t~i de brio profissiooat. Nao devemos ficar indiferentes quando vemos
urn .colega com·eter actos contra o
nosso Pais. Nao podemos ficar indi·
ferentes quando vemos colegas rou·
barem camarao, marfim e outros objectos de valor.
. Ai togas somas :d a Seguraocta, ta.
dos soinos vigilantes.
· 0 que Sua Exceh~ocia o · P.resi·
dente do Partido FRELIMO ' e Presidents da Republica Popular de Mo·
<;:ambique constatou oa OI::TA e refe·
riu no seu hist6iico discurso de 18 de
Marco; foi:
- Sabotagem organizada; ·
· -Urn processo: para liquidar a
einpresa;
·
·. - Desteixo. desorganiz~oao. apatia, imobilismo, departamentatismo.
indisciplina.
·
tsto tambem acabarnos todos n6s
de constatar• .
Em .conclusao~ na DETA he um
processo gradual de DESESTABILI·
ZAQA.O.
Quais as causas de desestabiliza·
cao?

A questao de planificaQao e uma
questao .intimamente ligada ao problema da direcqao da empresa. Esta.
ligada a aplicactao dos metodos cor·
rectos de direcqao.
No case da DETA, encontramos
que a acc;:ao d~ desagregal(ao e d~
sestabilizactao e resultado de urrfa
falta de definic;ao correcta do ·que
deve ser a AvlaQao Civil, do que
deve ser uma empresa de transports
aereo no oosso Pais.
Ao Iongo destes a·nas, as concepcoes sabre o papel da AviaQao Civil
tern aparecido' como nebulosas, a
frente dos nossos olhos.
Houve tentativa ·das anteriores DirecQ6es cta DETA para melhorar ·OS
servi<;:Os de transportes ae.reos.
Mas essas tentativas esbarravarn
sempre na pessoa do Director Naclooal da AviaQao Civil.

E porqu~ na pessoa do erigeoheiro
Eugenio P.icolo?
·

-A D.N.A. ·Civil criada em 1976
nao tem atribui9ao e .responsabilida·
des definidas;
·
-A DETA nunca adquiriu o estatuto de empresa estatal, conforms
Directiva do Ill Congresso;
- Os Services da Aeronautica Civil, que na era colonial eram urn
braqo da autoriqade aeromiutica por·
· tuguesa,. apenas cortaram a sua .dependencia cqm a «Metr6pole» mas
oao alteraram minimamente a sua
estrutura e metoda~ de trabalho;
. -A COMAG e o somat6rio de empresas privadas de taxi aereo e de
oficinas de manutenc;:ao tambem sem
qualquer estatuto;
-A COMAG e a HELMO foram

pr~lticamente , destruidas. ·

0 engenheiro Picolo e odmeado
Directpr Nacional da Aviaqao Civil.
A ·parti( de certa altura · passa a
acumular a tarefa de Director Exe·
cutivo, da DETA.
No eotan,to, a sua pratica de Di·
rec((ao, os seus metodos de trabalho
no dia a dia da vida da DETA, demonstraram-nos que o processo revolucionario oo nosso Pais aioda nao
tinha side assUJnido ·pelo engenheiro
Pieolo.
·
Repetimos,

No nosso Partido temos o metodo
de analisar a personalidade de uma
pessoa tomando tambem como ponto
de referencia a sua vida passad~. a
sua origem de classe. '

As pe~soas nao nascem com todas
as qualidades que caracterlzam o
FALTA DE PERSPECTIVA DO PAPEL ·homem novo, construtor da nova so·DA AVIACAO CIVILE DA DETA
ciedade . .
. Constatamos que o sector da Aviac;ao Civil permaoece praticamente
fntocavel desde a ,fndependencia.
lss6 ·porque nao se conseguiu ainda ~efinir uma concepc;ao clara e
uma poHtica de Aviacao Civil no
nosso. Pais.-- Nao se conseguiu inserir a acc;:a6 da AviaQao Civil no contexte'·do desenvolvimento global do
nosso Pais oem no contexte regional
e internacional.
0 . seotor nao esta coerentemente
estruturado:
·

be afirmar a sua esposa que a sua
Patria_era Moc;;ambique.
. Quando surgem mementos de gr aves divergencias na sotu<;:ao de questoes de defesa dos . interesses da
DETA em rela<(ao a certas imposiqoes dos TAP, fruto da nostalgia do
passado colonial, o engenheiro Pi·
colo soube defender os nossos interesses, sou be . defender ·a nossa
causa
·~
·

0 homem transtorma-se, o homem
elimina as suas insuficiencias, 0 homem adquire as novas qualidades
que fazem dele o exemplo, que fazeD1
dele o modelo a segUJr.
A transforma<;:ao do homem passa
necessariamente pela sua integra<(ao
na vida do povo e pela sua assimita-

-

a
o
o
o
o
o

sua
seu
se.u
seu
seu
seu

arrogancia,
espirito belicoso,
autoritarismo,
espirito de sabe-tudo
liberatismo,
iodividuatismo,

tudo isto ele nao, tir.lt1a conseguido
eliminar.
Nao soube desencadear verdadei·
ramente . o combate.-, intemo p.ara
aSSUf!!ir OS OOVOS valores.
Esse combate lnterno era tanto
mais necessaria quanta o seu esta·
tuto e as suas elevadas responsabi·
lidades o exigiam.
Hoje podemos dizer(
li

'

-Nos exigimos do Emgenheiro Pi·
colo mats do que ele seria capaz
de dar;
- Ele nao estava preparado polltica e ideologicamente para assumir
tarefas de tao alta responsabilidade.
Par isso, os aspectos negatives da
sua personalidade fiz.eram ·a.cumurar
ac<;:oes e metodos de trabalho incorreforC(ar a acyao de
rectos, vieram 1
desestabilizac;:ao que encontramos
na DETA.
Queremos aqui afirmar com fon;a
que tudo quanta dissemos para caracterizar o engenheiro. Picolo oao
significa que estejamos a pOr em
causa a sua qualidade de patriota,
a sua · qualidade de moc;:ambicano.
Queremos afirmar aqui que tudo
o que dissemos. sabre o engenheiro
Picolo e fruto de investigac;:oes que
a Comissao fez, e fruto das contribuic;:oes valiosas dos trabalhadores
da DETA.
Quando apresentamos -ao engenheiro Pi colo o seu retrato -8 .para
lhe dizermos com toda a franqueza:
- o combate ioterno e dificil, esse
combate de eliminarmos as nossas

A falta de definic;:ao clara das com·
petencias atribuidas a cada uma
dessas estruturas e das respectivas
areas de actual(ao provoca lOnas de
sobreposi((ao que originam a confu·
in~ficiencias.
sao e .a dificuldade de· controle e
Comartdan te Jose Bacelar, D1rector
.responsabilizaQao.
,
Quando lhe pomos o seu retrato
'la nova empr:esa, Linhas AiTeas d t: .
a
sua trente nao e para o destruir.
~ o que se passa na DETA. A D'E'TA.
!l.fo§ambique (L A M)
~ para o cao.struir, ou ant es, para o
apesar de ser uma empresa do sector
'
produtivo, escapa a uma efectiva di- <;:ao dos novas valores que o pro- . -reconstruir.
rec<;:ao · e contrOie do Aparelho de cesso revolucionario taz inevitavel·
A ac(fao do nosso Partido FREEstado.
·
mente surgir.
LIMO e transformar os homens, e
Essa transforma,..ao e · permanente, transformer as men<talidades. ~ criar
Como .aoteriormente dissemos, na
v
- urn homem novo num mu'ndo novo,
DJ;:TA nao ha plano.
·
e um processo continuo de assimi- num mundo diferente daquefe em
· Qual o' significado e consequen· la9ao e de rejeic;ao.
que o engenheiro Picolo viveu e que
cias disto?
. Vejamos quem a ·a engenpeiro Pi- o moldou.
· · A hao elabora9ao do plano signi· colo, donde veio, a sua traject6ria,
Queremos aqui anunciar que a
fica que nao foi interiorizado nesse se houve ou nao transformacao na partir deste momenta o engenhelro
sector, o papel e a · importancia da sua personalidade.
Picolo e· demitido das suas fun96es
planificac;ao.
de Director Nacional da Avia<{ao Ci- 0 engenheiro Picolo foi um ofi- vil e de Director Executive da DETA.
E· n~.m -Pais· como o ·no~so que
constror Q Sociali.smo, o que s6 e cial da .to rca aerea colonial portu-.
Vao ser-lhe atribllidas novas tare·passive! realizer com a planifical(ao. guesa;
fas.

·

Porque e que Gabriel Mabunda foi
cotocado numa tarefa de responsabi·
lidade na DETA?
/

~ -o primeiro ponto de referencia
e 0 facto de ele ter demonstrado apa-

rentemente qualidades politicas que
o tornaram membra do Partido;
. :;_As suas qualidades profissio·
nais nao correspond iam as ne,cessi•
dades exigidas pela · tarefa que. Ihe
incumbiram de Director-Adjunto.
Podia te( crescido profissional·
mente, no entanto acaba par se tor·
nar urn segu i do~. urn aplicador aut6mato, mecanico, das orientac;;oes que
lhe eram dadas pelo serihor enge·
nheiro Picolo:
Ele -a detido nao por incapacidade,
·
nao por incompetencia.
Ele· e detido por corrupr;:ao e por ·
interpretaqao abusiva, incorrecta e
demag6gica ' das orier:ltay6es tra9a~
das na DETA par Sua Excelencia o
Presidente Samora Mo.ises Machet.
Gabriel Mabunda e igualmente demitido das fuo~t6es que desempenhava na DETA.
0 QUE VAMOS FAZER DA . DETA?
(\ DETA esta doente, a DETA nao
nos serve. Nao e par demitirinos o
Director e\ o Director·Adjunto que a
situac;:ao se atterara :de forma significativa.
1:: um problema mais de fundo. ·
~ -um problema de concepcao e de
estrutu ra~ Como deve ser 'c oncebida
uma empresa · de traosportes no
nosso Pais?
- Para n6s, essa empresa devera
ser necessariament~ uma empresa
estatal, componente import~nte do
desenvolvimento do seotor estatat da
economia do Pais. Ela participara de
forma organizada e planificada no
desenvolvimento econ6ririco com vis:
ta a satisfal(ao das necessidades fundamentais do Povo;
- Essa empresa devera ser o principal agente executor e dinamizador dos objectives definidos pelo
Partido FAELIMO para o sector do
transporte aereo de passageiros, carga e correio;
·
-At raves do au men to constante
1
aa producao e da produtividade, atraves da organizacao ..cientffica do tra:balho e com base no princfpiq do
calculo econ6mico, ela deyera gerfr
os excedentes que permitam o seu
autofinanciamerito e a sua participac;:ao nas recei1:as do Estado;
- Esta empresa devera aplicar,
nos seus metodos. de t rabalho, . o
centralismo d,emocratico - Direcc;ao
centralizada e partlcipac;:ao aotiva
dos . trabalhadores, ·atraves- da cria·
c;;ao de colectivos de trabalho a to(jos
os niveis, ela devera apoiar e estiinular a iniciativa criadora das mas·
sas trabalhadoras;
- Ela devera assumir no campo
da formar;:ao profissional i mportantes tarefas a desenvolver com a or·
ganizac;;ao sistematica de cursos que
permitam a elevaC(ao ' continua do ri[vel politico, cientifico e cu~tural dos
trabalhadores, e a .consequente rnelhoria da seguranc;;a no trabalho;
-Devera garantir as corrdiQ6es e
meios necessaries a pratica da emula<(ao socialista por forma a activar
a iniciativa . criadora dos trabalhado~
res e o seu engajamento na produc;:ao e produtividade e na melhoria
constante dc;t qualidade do serviQo
prestado e no cump.rimento das metas do Plano; · · ·

.

- Esta e a empresa que que remos,
esta e a empresa que servira 08
interesses do nosso Pov6: que servira a construc;ao do socialismo no
nosso Pais.

Como devera ser o novo trabalhaPerguntamos: tern sido estas as
dor da L.A.M.?
·
caracteristicas da DETA?
Se nao ·sao, vamos eotao acabar
-A L.A.M. e uma nova empresa;
com a DETA.. Vimos . que a DETA
-A DETA- essa e o passado que
·
esta doente. Vimos que a D~TA nao
serve. Estamos aqui para proceder escangalhamos; que destruimos.
ao ~eu enterro. Nao queremos mais
-eo vell-io;
a D!iTA.
- o conservador; ·
A DETA tern gosto. tern saber do
- o reaccionario.
passado. Nao significa DETA- Di·
recc;;ao de Explorac;;ao dos Transpor·
-A L.A.M. 6 o novo.
te!'i Aereos?
Quem lhe deu este nome?
- o progressrsta: .
Vamos acabar como peso do pr6-'
- o revolucionario:
prio nome.
- o internacionalista.
A partir de floje a DETA deixa de
existir.
- Os trabalhadores da l.A.M. d~
A partir de · hoje e criada . uma vern desalojar das . suas cabecas o
nova empresa nacional-a L.A.M., lnimigo, que e a DETA.
UNHAS A~REAS DE MOQAMBIQUE.
- Ja nao sera a DETA que diriA nova empr.esa esta criada e para
gira as vossas acqoes.
dirigi1r a nova empresa e para iniciar,
Ja nao existe a, DETA que se
a imediata execul(ao . de tarefas e
· caracterizava pela
nomeado o Comandante Jose Bace·
\
lar, como Director.
- indisciplina,
o· Directo.r Jose Bacelar acumulata
- corrupqao,
tambem de imediato o cargo de Di- liberalismo,
rector·Geral da ANAVIA.
- desorganizavao, etc.
Devera criar as concllqoes para a
proxima extior;:ao qesta empresa e
- 0 trabalhador · da L.A.M. 6 o
a sua integraqao no Departamento patriota, e o internacionalista. Ele
Comercial da L.A.M.
preocupa-se com a sua forma<;:ao
Estamos aqui a dar·lhe o martelo politica, e urn defensor do socialis·
para ele exercer o pode( que lhe mo. Ele .preocupa·se com a imagem
confiamos.
da empresa no nosso Pais, ele preoDevera saber exercer esse . poder, cupa-se com a imagem do nosso
·Pais que ale transporta para o es·
devera saber aplicar o martelo.
·
0 que queremos d izer com isto? trangeiro.
0
trabalhador
da
L.A.M. cultiva
0 Dir~ctor possui os mais amplos
poderes para a tomada de decisoes as boas maoeiras
na realiza((ao dos objectives da em·
- a cortesia,
presa, · no consequente cumprimento
- a amabilidade,
do ·Pl.ano.
·
- a delicadeza,
o respoosavel maximo da
Ele
o born trato,
empresa..- responde pel as actividade~ ~ .,
a
solidariedade
da ~mpresa perante o seu Ministro.
0 Director devera imediatamente tanto nas suas retacoes com os coJecobr<:lenar< a , elabora,r;:ao do regula· g~s como com o publico a quem
menta" interno da LAM. e de outros serve.
regulamentos necessaries para assegurar desde ja um elevado nfvel de
- 0 t·rabalhador da LA.M. tem
organizacao da empresa, uma disci- brio profissional, esta consciente da
plina de. ferro.
necessidade de elevar constantemen·
0 Oirector devera dirigir o combate te o seu niv~l tecnico e profissionat
contra a indiscip lina, o desleixo, a para um dominio · e compreensao
pregui9a, a negligencia, a falta de cada vez maiores das tarefas que
pontualidade, o atraso' injustificado. executa.
....., 0 1rabalhador da l.A.M. deve
Ele ·deve dirigir o combate contra
o esplrito de grupismo, contra q de- ser urn combatente da ofensiva conpartamentalismo. Nao deve permitir tra o subdesenvolvimento. Um traba·
a minima manifesta<;:ao de racismo fhador consciente do papel estratena empresa. Nao deve hesitar em gico a desempenhar pela sua empunir OS faltOSOS, OS agreSSores a presa nesta decada que ago1ra ini·
ciamos.
nossa linha politica.
Ele centraliza o pode r. Nao o fracciona, nao o divide.
Acabamos esta fase oos oossos
Na L.A.M. exisUra urn · Departa- trabalhos: lndicamos as linhas prinmen,t o Tecnico que tara a coordena- cipais que deverao orieotar a partir
c;:ao da explora<;:ao dos meios aereos de hoje as vossas vidas.
.e equipamentos; sera preocupar;:ao
Podemos dize~ que verificamos ja
constante' deste Departamento garan· alguns sucessos neste sector d& actitir uma planificac;:ao correcta ctos vidade econ6mica do .nosso Pafs,
meios humanos, em especial das tri· ap6s a visita efectuada por Sua Expula<;:oes, e uma manuten9ao de ele- celencia o Presidente do Partido
vada qualidade dos avioes e outros FRELIMO e Prestdente da Republica
equipainentos. Para assumi r a direc- Popular de Mo<;:ambique. Verificamos
· <;;ao deste Deparitamento e designado isso particularmente na COMAG, na
o engenheiro carlos Morgado.
HELMO e nos pr6prios servioos do
Estas ·medidas que anunciamos Aeroporto.
sao o infcio do ctesencadeamento de . Mas isto aioda e pouco. queremos
ac9oes · que farao da nova empresa mais. somos ambiciosos. Queremos
urn verdadeiro espelho da nossa Ae- fazer da L.A.M., espelho da nossa
voluyao. Outras medidas serao toma· vi~6ria contra o· subdesenvolvimento
das posteriormente para a resoluC(ao na decada de 80·90.
dos inumeros problemas que a coQueremos que a L.A.M. saja urn
missao detectou.
·
corpo com todos os seus 6rgaos
Em relaC(ao ao Partido na nova correctameote coorcfenados.
0 Pilato coordenado com o Me·empresa; constatamos que a Celula
do Partido que existe actualme.nte canico da Manutenc;:ao, o Pessoal
enfrenta g.raves problemas.
Nav.egante . de Cabine coordenado
· · Torna-se ··necessaria aqui, uma com o condutor que o transports .d e
ac<(ao energica e • concentrada a ni- casa para o aeroponto, o Pessoal de '
vel do Partido.
Tratego coordenado com a Migra<;:ao.
llma brigada da Sede Nacional do
Quando estamos coordenados sigPartido ira iniciar. de imediato uma nifica que a nossa ·consciencia poliactividade de apoio polftico e orga- . tica e elevada, significa que estamos
nizacional junto da-Celuta do Partido sensibilizados para o detalhe mais
da nova emo res::~.
pequeno do nosso sector de tral

•
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nao ha- Iugar. para quem nao quer
-Fez urn curso de especiali?:aQueremos tambem clarificar o
·planificar.
'
r;:ao da NATO nos Estados Unidos
caso do Director·Adjunto da DETA,
Nao planificar, opor-se 'ao car~cter da America;
Gabriel Mabunda.
·imperative da ptanifica9ao, constitui
- Apos o Gotpe ae Estado de
,uma posiC(ao c'lara de travar a cons· · 25 'de Abril participou no Governo
truc;:ao do Socialismo no nosso Pais. · Provis6rio de Soares de Meta;
J: uma atitude de sabotagem.
- Quar"'do assinamos os Acordos
Como na DETA nao M planifica· de Lusaka, estabeleceu-se o princi-c;ao, .0 que p'redomina e a imp.rovi· pia da formar;:ao de um Governo do
sacao,. e a desorganiza<;:ao.
.
TransiQao;
- 0 engenheiro Picoto fez parte
: Como nao ha planificactao, nao M
contribuiQao dos rtrabalhadores no deste Goveroo de Transicao como
"seu processo de e·Jaborac;:ao. Por con- Ministro dos Transportes pela parte
sequencia, o trabalhador nao consi- Portuguesa;
, dera o sector. onde trabalha como ,
-Com a lndependecia Nacional,
.seu sector, '() trabalhador nao assume o engenheiro Picolo, porque nasceu
de uma· forma consciente as tarefas em Moc;:ambique, e cidadao mocam·
·do ~eu sector.
bicano nos termos da Lei da Nacio·
·
' Nao assumindo o seu sector, a nalidade.
'empresa para ele e um corpo estranho.
·
·
·
A estrutura mental do engenheiro '
Assim os trabalhadores nao tllm Picolo foi moldada par uma educaa concepQao global dos objeotivos cao e vivencia fascista e colonial.
da empresa, empresa que sera ·rnteTodp o seu processo de educa<(ao
grada no processo global do desen- forma-o como elf:1mento para servir
volviinerito ecori6mico e social do uma causa contraria a do nosso povo.
Pais.
·
·
Mas o engenhei.ro Picolo procura fa. Se nao-coohecem a empresa, nao zer urn combate interno -para elimi-.
podem ter a sensibilidade da globa· nar as concep<;:6es que o formararr.
lidade do' processo de desenvolvi· estruturalmente.
menta econ6mico e social do Pais.
N6s nao devemos menosprezar esNao sentem que a. empresa ' existe . tas situa<;:oes. 0 engenheiro Picoto
Aspec~o da reuniao com os trabalhado-res dos diversos sectores do M inisterio dos CTAC, que durou ce.rca de 14 h ora~
para servir b Povo,·para servir oPals. · soube manter-se mocambicano, sou·

b~lho.

A soluQAo do mais pequeno pormenor , dentro dos muitos pequenos
pormenores e 0 segredo ',da n.ossa
1
vit6ria. •
A vit6ria depeode sobretudo do
esforyo, do sacriffcio, do entusiasmo,
da dedjcac;ao de tddos voces traba•
lhadores da LA.M.
0 combate que agora iniciamos
e arduo e constante.
·Com este combate construiremos
o futuro promisso.r, o spcialismo, futuro pelo quat vale a pena a luta
e o sacrificio de hoje.
Temos a certeza da vi16ria. A cer·
teza da vit6ria dos trabathadores. ·
Viva a FRELIMO nosso Partido de
Vanguarda!
Viva o Camarada Presidente Sa·
mora Moises Machel! ·
Viva a Otensiva Politica e Organi·
zaciOnal!
Viva a Decada da Vit6ria sobre o
· Subdesenvolvimento!
Viva a nova 'empresa L.A.MJ
Viva os trabalhadores organizados!
A Revoluctao Venceral
0 Socialismo Triunfaral
A LUTA CONTINUAl
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