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 Ano XIX – Nº 3619 – Terça-feira, 15 de Janeiro de 2019 

 

  

Empossados novos delegados provinciais do 
INATTER e INAM em Sofala 
- Governador Alberto Mondlane sauda os empossados por terem 
sido nomeados para exercerem os cargos de direcção, chefia e 
confiança, potenciando a equipe de trabalho na província 
 

 
 

Achado Jamal Paiva, empossado hoje no 
cargo de Delegado Provincial do INAM 

 
Alberto Mondlane, Governador de Sofala, 
saudou os empossados que vem reforçar a 

equipe de trabalho na província 
 

 Beira (O Autarca) – O Go-
vernador de Sofala, Alberto Mondlane, 
empossou na manhã desta terça-feira 
(15), na cidade da Beira, os novos de-
legados provinciais do INATTER – 
Instituto Nacional de Transportes Ter-
restres, e do INAM – Instituto Nacio-
nal de Meteoreologia de Moçambique.  

 

 
 

José Chilevo Muchunja, empossado hoje no 
cargo de Delegado Provincial do INATTER  

 
 

Frase: 

 

A vida é assim cada pedra uma lição, cada dificuldade uma prova, cada alegria 
uma vitória, cada decepção uma nova chance de recomeçar... assim como toda 
vírgula muda uma frase, uma atitude muda uma história!■ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 15/01/2019 

Compra Venda Moeda País 

70.07 71.46 EUR UE 

61.07 62.28 USD EUA 

4.43 4.52 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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 Trata-se, respectivamente, de 
José Chilevo Muchunja e Achado Ja-
mal Paiva. José Chilevo Muchunja foi 
nomeado ao cargo de Delegado Pro-
vincial do INATTER no segundo se-
mestre do ano passado, período desde 
o qual já vinha desempenhando as fun-
ções, enquanto que Achado Jamal Pai-
va foi nomeado ao cargo de Delegado 
Provincial do INAM há dois anos, pe-
ríodo desde o qual também já vinha de-
sempenhando as funções.  
 Refira-se que as duas institui-
ções, nomeadamente o INATTER e o 
INAM subordina-se ao Ministério dos 
Transportes e Comunicações (MTC). 
No caso dos dois delegados provinciais 
hoje empossados em Sofala existe uma 
coincidência: Ambos, antes da sua de-
signação para Sofala, exerciam as mes-
mas funções na vizinha província de 
Manica. 
 O Secretário Permanente do 
Governo Provincial de Sofala, Rui Ma-
nuel Nanlipa, que explicou os termos 
referentes a nomeação e subsequente 
tomada de posse de José Chilevo Mu-
chunja ao cargo de Delegado Provin-
cial do INATTER e de Achado Jamal 
Paiva ao cargo de Delegado Provincial 
do INAM, sublinhou que trata-se de 
cargos de direcção, chefia e confiança. 
 O Governador de Sofala, Al-
berto Ricardo Mondlane, quem confe-
riu posse aos dois novos titulares de 
cargos públicos na província, saudou 
aos investidos por terem sido nomea-
dos para exercerem os cargos de direc- 
ção, chefia e confiança, os quais vêem 
potenciar a equipe de trabalho neste 
ponto do país com vista ao cumpri-
mento das metas definidas pelo Gover- 
no, assegurando o  sucesso  das  activi- 

 
Foto de ocasião: no meio o Governador da província de Sofala, Alberto Ricardo Mondlane, 

ladeado pelos empossados, cada um acompanhado da respectiva conjuge 

dades do presente executivo. 
 Mondlane referiu que a con-
juntura económica aliada a crise finan-
ceira exige de todos os gestores e ser-
vidores públicos, particularmente da 
função pública, a necessidade de maior 
dinamismo e entrega; bem como o de-
licado contexto internacional impõem 
a todos “nós” uma particular lucidez e 
rigor na acção governativa. 
 “Devem estar continuamente 
empenhados na garantia da plena e 
correcta implementação das políticas 
institucionais, contribuindo para que o 
Governo possa materializar a execução 
do seu plano económico e social e o 
seu programa quinquenal. É nosso de-
sejo que no exercício das vossas fun- 
ções saibam inspirar-se nas experiên-
cias de combate a pobreza. Como diri- 
gentes devem saber reconhecer e pre- 
meiar o bom trabalho, mas também 
sansionar o mau trabalho”.  
 

 O Governador Alberto Mon-
dlane apelou ainda para a necessidade 
de os ora empossados intensificarem o 
espírito de contínua criatividade, pro-
curando, em cada vez, melhorar o de-
sempenho pessoal e institucional, com-
batendo a inércia e encontrarem a for-
ma correcta para a gestão dos recursos 
humanos, materiais e financeiros sob 
sua responsabilidade.  
 “Gostariamos de recordar à to-
dos os dirigentes aqui pesentes a ne-
cessidade de continuarmos com os ac-
tos de boa convivência profissional, 
nomeadamente saber ouvir, saber fa-
zer, saber ser e saber estar. Para tal, a-
pelamos para o espírito de trabalho em 
equipe, de coesão entre os dirigentes e 
os funcionários e agentes do Estado, 
desenvolvendo uma gestão voltada pa-
ra a produção de resultados concretos 
e, principalmente, a luta contra o bur-
rocratismo e a corrupção”.■ 

Nossos serviços:  
- Consultoria Ambiental  

- Planeamento Físico 
- Auditoria Ambiental 

- Consultoria em Minas 
- Consultoria em água e saneamento 

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 
  

Rua Comandante Gaivão N°160 PONTA-GEA                                        
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 
  

 

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 
  

Comandante Gaivão Road, N°160 P4NTA-GEA                                        
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  
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Por: Viriato Caetano Dias 
(viriatocaetanodias@gmail.com) 

Um Natal desnatalizado (sem Cristo) 
- As relações entre as pessoas devem manter-se até ao limite do possível. Papa Francisco 
  
 
 

 

 Durante os anos de vida que levo neste Vale de Lá-
grimas – e já não são poucos – passei as festas de Natal e 
Ano Novo em vários países. No entanto, nada se parece a 
Moçambique pela tradição em desvirtuar aquilo que é natu-
ral.   
 Comecemos pelo dia 24 de Dezembro. Houve uma 
chuva de críticas contra a ministra Vitória Diogo por não 
ter concedido tolerância de ponto na antecâmara do Natal. 
E para quê serviria a tolerância de ponto? Pura e simples-
mente para “aquecimento”, uma forma de preparar o com-
bate etílico que normalmente se prolonga noite adentro, 
num país subdesenvolvido onde o emprego escasseia. É, 
so-mos um país pobre que prefere o lazer ao trabalho ár-
duo. Não sou contra os feriados ou tolerâncias de ponto, até 
porque reconheço que o lazer, o poder conviver, engrande-
ce e faz parte da riqueza do Homem. O problema é a forma 
como o fazemos.  
 No próprio dia do Natal, somos os expoentes do in-
cumprimento de regras. Não há limites da liberdade do ou-
tro. Natal é um momento de renovação do perdão e de re-
flexão, mas que no nosso país transforma-se em esbanja-
mento, bebedeira, gritaria, enfim, numa autêntica zaragata. 
A juventude, sobretudo, comporta-se como se o mundo es-
tivesse prestes a acabar, e por vezes transforma-se em ar-
ruaceiros, na sua sociabilidade.  
 A vizinhança exibe o som do seu aparelho e o car-
dápio da música que, mesmo sem aliviar a alma, procura 
impor o seu status quo perante uma plateia em rebuliço. A 
poluição sonora é o segundo ingrediente, depois da droga, 
na vida de um bêbado. Juro, palavra de honra, desde o dia 
25 que os meus vizinhos estão em bulha, sem ter em conta 
a violação os direitos do próximo.  “O dinheiro é 
meu, a vida é minha” é a resposta de alguns quando são 
convocados a raciocinar! 
 Até quando o cumprimento integral da postura ur-
bana? Que o diga Bernardino Rafael, o enérgico Coman- 
dante-geral da PRM, que até propõe uma  esquadra  modelo 

para acomodar os bêbados e os “fora da lei” em dias de fes-
tas.  
 Um pequeno parêntesis. Um professor da minha 
esposa que agora é membro do Conselho de Ministros dizia 
que ficava mais fácil “invadir” o país em dias festejos e/ou 
aos fins-de-semana, porque mais da metade dos moçambi-
canos estão embalsamados de álcool. Espero que a prática 
não confirme a hipótese.  
 Como educar uma sociedade inteira que está em 
delírio moral? O Sumo Pontífice tem apregoado, nas suas 
homilias de Natal, a mensagem de que as relações entre as 
pessoas devem manter-se até ao limite do possível. De-
balde! A loucura já anda naquelas cabeças há muitos anos, 
cuja teimosia não tem descrição nem limite. Teimosia mor-
tal, mania de querer ser aquilo que não são até à ruína, pes-
soas do mesmo sangue que se destroem por orgulho e sem 
perdão. Pessoas que se sentem cada vez menos “católicos” 
progressistas e praticantes e que não perfilham o grande en-
sinamento de Cristo: OS HOMENS SÃO TO-
DOS IRMÃOS. Zicomo e um abraço nhúngue ao Rufino 
de Castro, leitor destas minhas centelhas.■  
 NOTA: 
 Sobre a detenção de Manuel Chang, deputado da 
Assembleia da República, só tenho a lamentar. A ser verda-
de o cometimento dos crimes de que é acusado – já que o 
mundo vive do maniqueísmo e da especulação –, estamos 
perante uma calamidade institucional. Um deputado vale o 
que vale em qualquer estrutura do poder. Será que estamos 
perante falta de referências políticas ou de lideranças exem-
plares ou capazes de contaminar positivamente as bases. 
Para o meu amigo Nkulu, é muito cáustico e, simultanea- 
mente,  reducionismo falar de referências governamentais 
porque corruptos e pessoas de condutas censuráveis não se 
encontram apenas no poder executivo. Seja como for, o 
meu apelo é que os corruptos moçambicanos continuem a 
ser presos, condenados e proscritos pela sociedade. Só la-
mento que as penas não sejam a quintuplicar.■ 
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 
 

16 de Janeiro De 1938 … José Magalhães 
 
 

 

 O nosso atleta do Século, o 
sprinter do Ferroviário e da Se-
lecção de Moçambique, o atleta 
que acendeu a pira olímpica no 
dia da inauguração do Estádio 
Salazar (hoje Estádio da Macha-
va) nasceu no dia 16 de Janeiro 
de 1938. Se fosse vivo comple-
taria hoje os seus 81 anos de ida-
de.■ 
   

INAM mantém alerta de chuvas muito fortes 
acompanhadas de trovoadas no centro e sul do país 
 Maputo (O Autarca) – O 
INAN – Instituto Nacional de Meteo-
rologia manteve no boletim meteoroló-
gico desta terça-feira (15) o alerta de 
chuvas muito fortes acompanhadas de 
trovoadas, tendo como áreas de risco o 
Canal de Moçambique e as províncias 
de Inhambane e Gaza (Sul) e Manica e 
Sofala (Centro).   

 Segundo consta do referido 
boletim, prevê-se a continuação de o-
corrência de chuvas fortes a muito for-
tes (que podem superar 100 milímetros 
em 24 horas), acompanhadas de tro-
voadas, nas regiões acima menciona-
das. 
 

 As chuvas muito fortes pode-
rão se fazer sentir principalmente nos 
distritos de Zavala, Inharrime, Homoi-
ne, Jangamo, Morrumbene, Massinga, 
Funhalouro, Vilankulo, Inhassoro, 
Mabote, Govuro e Cidades de Maxixe 
e Inhambane – na província de Inham-
bane; Chibuto, Guija, Mabalane, Chi-
cualacuala, Massangena, e Manjacaze 
– na província de Gaza; Machaze, 
Mossurize e Sussundenga, Gondola e 
cidade Chimoio – na província de Ma-
nica; e Machanga, Chibabava, Buzi, 
Nhamatanda, Dondo e cidade da Beira 
– na provincia de Sofala.    

 A   previsão  é  válida  para  as 

próximas 48 horas.   

 Segundo o INAM, a província 
de Maputo e sul de Gaza poderão re-
gistar chuvas moderadas a fortes (30 a 
50 milímetros em 24 horas), acompan-
hadas de trovoadas durante o mesmo 
período.   

 Em decorrência do fenómeno 
meteorológico em curso, o Instituto 
Nacional de Meteorologia apela aos ci-
dadãos para a tomada de medidas de 
precaução e segurança, face ao risco 
associado as chuvas intensas, acom-
panhadas de trovoadas severas e ventos 
fortes. Em caso de trovoadas, apela aos 
cidadãos a não se expôr ao relento.■ 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Moçambique proíbe importação de carne da África 
do Sul devido a febre aftosa 
  O Ministério da Agricultura e 
Segurança Alimentar (MASA) moçam-
bicano proibiu a importação de produ-
tos de origem animal da África do Sul, 
devido à eclosão da febre aftosa neste 
país, anunciou ontem, segunda-feira 
(14) em comunicado.   
 “A Direção Nacional de Vete-
rinária do Ministério da Agricultura e 
Segurança Alimentar determina a in-
terdição de importação de animais das 
espécies bovinas, caprina, ovina, suína, 
seus produtos e subprodutos do territó-
rio sul-africano”, lê-se no comunicado, 
a que a Lusa teve acesso. 
 A excepção é para produtos 
que tenham sido devidamente tratados 
para a inativação da febre, tais como 
produtos láteos austerizados, carnes 
processadas a calor, troféus, peles e pe-
los, acrescenta. 
 A excepção à proibição é para 
produtos que tenham sido devidamente 
tratados para a inativação da febre, tais 
como produtos lácteos pasteurizados, 
carnes processadas a calor, troféus, pe-
les e pelos, acrescenta a nota. 
 A febre aftosa foi reportada no 
dia 07 de Janeiro de 2019 na província 
do Limpopo na República da África do 
Sul. 
 As autoridades moçambicanas 
vão reforçar a fiscalização de produtos 
e subprodutos de origem animal, con-
clui. 
 No ano passado, as autoridades 
moçambicanas impuseram a proibição 
da circulação de produtos de origem a-
nimal provenientes da vizinga Repúbli-
ca da África do Sul, devido à eclosão 
de febre aftosa. 
 

 A África do Sul é um principal 
mercado fornecedor de carne de ani-
mais das espécies bovinas, caprina, o-
vina, suína, seus produtos e subprodu-
tos consumida em Moçambique, prin-
cipalmente na província de Maputo, a 
capital moçambicana que fica póximo 
da RSA.■   
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