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QUE DECORRE DESDE HOJE ATÉ QUINTA-FEIRA EM NAIROBI 

Beirense Alfredo Binda (Jah Bee) participa da Reunião 
Regional da Transparência Internacional África 
 
 
 Nairobi (O Autarca) – O 
cidadão beirense Alfredo Binda (Jah 
Bee) participa a partir desta terça-feira 
(11JUN19) até quinta-feira próxima 
(13JUN19), em Nairobi, capital do 
Quénia, na qualidade de um dos convi-
dados de honra a Reunião Regional da 
Transparência Internacional África.  
 O convite que concorre para 
elevar a participação da Beira em e-
ventos internacionais de busca de solu-
ções para o estabelecimento de justiça 
universal prova o reconhecimento além 
fronteiras do activismo desencadeado 
por Jah Bee pela defesa dos direitos
  

humanos, boas prárticas governativas e 
luta anti-corrupção. 
 Jah Bee, mais conhecido co-
mo artista musical, cujas composições 
versam essencialmente sobre a defesa 
da vida e justiça social, é Jurista e 
proeminente activista social. Membro 
fundador do CIP – Centro de Integrida-
de Pública, uma organização não go-
vernamental moçambicana criada em 
2005 com o objectivo de contribuir pa-
ra a promoção da transparência, anti-
corrupção e integridade no país, Jah 
Bee é participante activo da campanha 
“Eu não pago dividas ocultas”. 
 

   
Frase: 

 

Se você não lutar por alguma coisa, será vencido 
por qualquer coisa – Sucker Punch 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 07/06/2019 

Compra Venda Moeda País 

69.7 71.08 EUR UE 

61.61 62.83 USD EUA 

4.17 4.26 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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 Em Nairobi, Alfredo Binda 
que representa uma ilustre personalida-
de da Beira, tem o privilégio de partici-
par no diálogo regional anticorrupção, 
um dos principais tópicos da reunião, 
cujo segmento incidirá sobre o trabalho 
de combate à corrupção em África. A 
abordagem do tema irá basear-se nas 
discussões dos anteriores encontros  re-  
 

gionais de África, compartilha de con-
hecimentos e experiências do capítulo 
na região, e  revisão e aprovação de ac-
ções conjuntas anti-corrupção. 
 A Transparência Internacio-nal 
Kenya (TI-Quênia) é uma organi-zação 
sem fins lucrativos fundada em 1999 
no Quênia com o objectivo de de-
senvolver uma sociedade transparente 
e livre de corrupção por meio de boa
  

governança e justiça social. Define a 
corrupção como sendo o acto abusivo 
do poder confiado para ganhos priva-
dos. 
 A reunião deste ano coincide 
com a celebração do vigésimo aniver-
sário da criação da organização que é 
um dos capítulos autônomos do movi-
mento global Transparência Internacio-
nal.■ (Redacção) 

Ministério dos Transportes e Comunicações reúne-se 
em Conselho Coordenador a partir de amanhã na Beira 

 Beira (O Autarca) – O Minis-
tério dos Transportes e Comunicações 
(MTC) reúne-se a partir de amanhã, 
quarta-feira (12JUN19) até sexta-feira 
próxima (14JUN19), na cidade da Bei-
ra, em seu último Conselho Coordena-
dor (CC) do presente quinquénio, sob o 
lema “Transportes, Comunicações e 
Meteorologia Dinamizando o Desen-
volvimento Económico e Social do 
País”.  
 Segundo apurou O Autarca de 
fonte do MTC, com vista a melhor res-
ponder a expectativa sobre o desem-
penho do sector no quinquénio prestes 
a terminar, a reunião da Beira será o-
rientada para o balanço e identificação 
das linhas estratégicas do Sector para a 
elaboração do Programa Quinquenal 
do Governo (2019 – 2024). 
 Durante os três dias da reu-
nião, estão programadas quatro sessões 
de trabalho especificas que irão fazer 
uma radiografia sobre o trabalho reali-
zado em todos os ramos de actividade 
do sector, nomeadamente (i) Transpor-
te Marítimo e Serviços Ferro– portuá-
rios; (ii) Transporte Aéreo e Gestão de 
Infra-estruturas Aéreas; (iii) Transpor- 
tes Terrestres (público de passageiros e 
carga), segurança e Intermodalidade; e 
(iv) Telecomunicações,  Serviços  Pos- 
 

 
 

Eng. Carlos Mesquita, Ministro dos 
Transportes e Comunicações 

 A fonte anunciou que estão 
previstas, igualmente, informações so-
bre a Lei de Governação Descentrali-
zada e seu impacto no Sector; Proposta 
da Lei Portuária; novo Regulamento de 
Transporte em Automóveis (RTA), 
Administração do Património do Esta-
do, para além de visitas a diversos em-
preendimentos do sector na cidade da 
Beira.  
 Participam no XXXVII Conse-
lho Coordenador dirigentes e quadros 
do Ministério dos Transportes e Comu-
nicações, representantes dos Institutos 
e Empresas do Sector, Sindicatos, As-
sociações dos operadores e outros con-
vidados de instituições públicas e pri-
vadas.■ (Redacção) tais e Meteorologia. 

 

LAM consolida melhoria de 
pontualidade operacional 
  Maputo (O Autarca) – A 
LAM – Linhas Aéreas de Moçambique 
revelou que no mês de Maio último a-
tingiu 90 por cento de pontualidade o-
peracional num total de 1.107 partidas. 
Trata-se de um desempenho positivo 
que a companhia aérea de bandeira na- 
cional tem procurado manter  nos  últi- 

mos meses, corolário da nova adminis-
tração da empresa. 
 Num passado não muito remo-
to, a LAM chegou a ficar descredibili-
zada no mercado devido a falta de pon-
tualidade operacional sistemática, ce-
nário crítico que implicou a mudança 
de gestão.■ (Redacção) 

 



O Autarca – Jornal Independente, Terça-feira – 11/06/19, Edição nº 3698 – Página 03/04 

Emodraga conclui com êxito salvamento de dragas  
 
 Beira (O Autarca) – A EMO-
DRAGA-EP, Empresa Moçambicana 
de Dragagens já concluiu com êxito a 
operação de salvamento de duas dragas 
da sua frota que haviam sido arrastadas 
pela fúria dos ventos do ciclone tropi-
cal Idai para uma zona crítica do Porto 
da Beira onde acabaram ficando enca-
lhadas.  
 Trata-se das dragas Alcantra 
Santos e Aruangua, meios importantes 
que asseguram a navegabilidade per-
manente do canal de acesso ao Porto  
Índico da Beira.  
 Além das intervenções espe-
cializadas, a operação de resgate das 
duas dragas estava dependente do esta-
do das marés.  
 A EMODRAGA opera uma 
frota de três dragas, incluindo a Macúti 
em reabilitação na África do Sul. 
 O ciclone tropical  Idai  que  a- 
   

 
 

Draga Aruangua em plena flutuação momento após a sua salvação 

tingiu severamente a cidade da Beira 
na noite do dia 14 de Março último, 
causou prejuízos enormes às empresas 
locais, com destaque as dedicadas a ac-
tividades marítimas. 

 A EMODRAGA, uma empre-
sa estratégica do país, com um papel 
relevante nas questões logísticas, regis-
tou danos que incluem o património 
terrestre.■ (Redacção) 
 

Membros de OSC em Sofala capacitados em matéria 
de advocacia para o direito da mulher 

 Beira (O Autarca) – Decorre 
desde a manhã de hoje, terça-feira (11 
JUN19), na cidade da Beira, uma capa-
citação destinada aos membros das Or-
ganizações da Sociedade Cilvil (OSC) 
em matéria de advocacia para os direi-
tos da mulher e sua partcipação activa 
na vida política nacional. 
  Segundo a coordenadora da 
PNDH – Pressão Nacional dos Direitos 
Humano, Catarina Artur,  a iniciativa 
levada a cabo pela sua organização e 
parceiros visa municiar os participan- 
tes sobre matérias  de  advocacia  sobre 

os direitos da mulher. 
 ''O objecto da nossa formação 
visa essencialmente emponderar as 
mulheres de modo que tenham uma 
participação activa na vida política do 
país, tendo em vista as eleições gerais 
que terão lugar este ano no país” – ex-
plicou Catarina Artur. 
 A iniciativa, segundo a coorde-
nadora da PNDH,  além  da  cidade  da  

Beira contempla os restantes distritos 
autárquicos da província de Sofala, no-
meadamente Dondo, Gorongosa, Nha-
matanda e Marromeu. 
 Refira-se que o projecto está a 
ser implementado por um consórcio 
que envolve a PNDH, WLSA Moçam-
bique e a União Europeia, num hori-
zonte temporal de três anos.■ (Fran-
cisco Esteves) 

Nossos serviços:  
- Consultoria Ambiental  

- Planeamento Físico 
- Auditoria Ambiental 

- Consultoria em Minas 
- Consultoria em água e saneamento 

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 
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Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  
  

Our services:  
- Environmental consulting 

- Physical planning 
- Environmental audit 
- Minning consulting 

- Water and sanity consulting 
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BEIRA 
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LEIA E DIVULGUE O AUTARCA 
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coordenação de Mphumo João Craveirinha 

A vida aqui é uma treta 
Que não dá népia nem dá cheta 

Trabalhar sem ver nada 
Só a vida embrulhada 

Como pagam o que não se deve 
Isto é roupa que não me serve 

            (excerto) 
 

versos de Jotta Neves     
música de Dany Silva 

Poema de Jotta Neves inserido no disco 
original de 1982 representado à direita  

Fonoteca da Câmara Municipal de Lisboa 
http://fonoteca.cm-lisboa.pt/cgi-bin/info3.pl?2848&CD&0 

  

(AQUI É) TERRA DE FÉ 
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Mphumo Kraveirinya - KaPULANA tecido de Moçambique - a verdadeira história.  

 
 
 
 

Vestiu-se de Sol 
KaPulana louçana 

Saiu a Dançar 
 
 

___________________ 

 

 

 

Haikai de Silvya Gallanni de Jahu - São Paulo - Brasil.             

Poemeto estilo nipónico, especial para o tema da capa desta 

obra e dedicado a Fanisse Muianga, bisavó paterna do autor. 

Lisboa, setembro 2017. [0]  

 


