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Reitor da UCM elogia qualidade assistencial no
Hospital Central da Beira
Beira
` (O Autarca) - O Magnífico Reitor da Universidade Católica de Moçambique (UCM), Padre Alberto Ferreira, elogiou no último sábado (15Dez18) a qualidade de atendimento prestados aos doentes no Hospital Central da Beira (HCB), a segunda
maior unidade hospitalar do país, depois do Hospital Central de Maputo.
Refira-se que alguns profissionais de saúde em serviço no Hospital
Central da Beira são formados da Universidade Católica de Moçambique,
Faculdade de Medicina (FM), baseada
na cidade da Beira. Estudantes de vários cursos da Faculdade de Medicina
da UCM tem, igualmente, beneficiado

Padre Alberto Ferreira, Magnífico Reitor da Universidade Católica de Moçambique

A razão por que os profissionais de golfe dizem para manteres
Frase:
os olhos no chão é para não os verem a rir-se do teu swing!■

de estágios nas diversas unidades do
HCB.
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O Magnífico Reitor da Universidade Católica de Moçambique esteve
na manhã do último sábado na unidade
de pediatria do Hospital Central da
Beira, a participar de um programa de
celebração de Natal Solidário com as
crianças que se encontram internadas
na referida unidade hospitalar.
O Padre Alberto Ferreira mostrou-se satisfeito pelo facto das crianças internadas naquela unidade hospitalar estarem a ser bem tratadas, tendo
elogiado os profissionais de saúde que
trabalham na pediatria e em outras áreas do hospital, os quais alguns foram
formados pela UCM.
Relativamente ao programa de
celebração de Natal Solidário, o Magnífico Reitor explicou que a universidade tomou a iniciativa para proporcionar um momento feliz e de distracção
às crianças, "visto que o Natal é uma
data festiva muito importante e que infelizmente nem todas crianças passarão
em suas casas por causa da situação de
saúde que se encontram. Então a universidade escolheu este dia para celebrar o natal com essas crianças".
O Director Geral do Hospital

Presentes da celebração de Natal Solidário promovido pela UCM na Pediatria de HCB

Dr. Nelson Mucopo, Director-Geral do Hospital da Beira

Central da Beira, Nelsom Mucopo, enalteceu o gesto da UCM, tendo na ocasião reconhecido o enorme contributo que a Universidade Católica de Moçambique tem dado para a melhoria da
qualidade de atendimento e assistência
aos doentes que demandam a unidade
hospitalar, com referência ao facto de o
hospital contar com serviços proporcionados por profissionais formados na
UCM.■(Érica Chabane)

Inaugurado maior parque infantil da Beira
Beira (O Autarca) - Foi inaugurado na manhã desta terça-feira (18Dez18) o maior parque de diversão infantil da cidade da Beira, localizado no recinto do Golden Peacok Resort, o maior complexo hoteleiro da capital provincial de Sofala,
situado junto a Praia do Estoril.
Trata-se de uma iniciativa do grupo chinês Aohui Foreign Investiment Economic Corporation (AFEC), que contempla um centro comercial com trinta estabelecimentos, orçada no valor total de mais de 2 milhões de Dólares norte Americanos.
O novo parque de diversão infantil, uma infraestrutura concebida com padrões modernos, compreende amplos espaços equipados com baloiços, comboio eléctrico, piscina, pula-pula e jardim.
É um sítio que já fazia tamanha falta para a cidade da Beira, que vem responder as exigências para a satisfação das
crianças da urbe.
A cerimónia de inauguração tanto do parque de diversão infantil assim como do estabelecimento comercial foi dirigida pelo Governador de Sofala, Alberto Mondlane, e pelo Presidente do Município da Beira, Daviz Simango, que destaram
a importância das duas infraestruturas para a urbe.■ (Francisco Esteves)
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MISA denúncia detenção de três jornalista pelas
FADM em Palma
Beira (O Autarca) - O Misa
Moçambique emitiu um comunicado
na manhã desta terça-feira (18Dez18)
denunciando a detenção de três jornalistas pelas FADM no distrito de Palma, distrito nortenho de Cabo-Delgado.
"O MISA Moçambique tomou
conhecimento, com preocupação, da
detenção de uma equipa de três jornalistas e um motorista da viatura que os
transportava. Trata-se de dois jornalistas estrangeiros e um moçambicano,
Estácios Valoi".
Segundo o comunicado do MISA, os jornalistas foram detidos por
volta das 9 horas de ontem, segundafeira (17Dez18), pelas Forças Armadas
de Defesa de Moçambique (FADM),
quando se encontravam a caminho de
Palma ido de Chitolo, Mocímboa da
Praia, onde estiveram a trabalhar.
O comunicado refere que os

jornalistas comunicaram a sua detenção às 10:36 horas do mesmo dia. Nessa comunicação informavam que foram detidos pelas FADM e já passavam 45 minutos. Informaram ainda
que tinham autorização dos comandantes local e provincial para trabalhar naquelas zonas.
“Terminámos o trabalho (em
Chitolo). A caminho de Palma, um
grupo de soldados mandou-nos parar.
Disseram-nos que estavam a cumprir
ordens dos que nos autorizaram trabalhar aqui. Levaram as nossas câmeras.
Estámos a 45 minutos a espera. Nada
nos é dito”, lê-se numa das mensagens
enviada pelos repórteres.
"Na manhã de hoje, terça-feira
(18Dez18) o MISA soube que os repórteres encontram-se detidos no Comando Distrital de Palma. O MISA
continua a busca de mais informações
sobre o contexto, motivos e os protago-

nistas da detenção, assim como a situação em que os detidos se encontram"
O MISA Moçambique manifesta-se preocupado com a situação e
pede às autoridades a soltura dos repórteres e a devolução dos equipamentos apreendidos com os respectivos
conteúdos recolhidos ao longo da investigação que foi feita com o aval das
autoridades competentes.■ (Redacção)
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Por: Viriato Caetano Dias
(viriatocaetanodias@gmail.com)

Tete marginaliza seus talentos musicais
- A música não é um fogo-de-artifício, é sentimento – Salvador Sobral,
vencedor do Festival Eurovisão da Canção 2017
Tinha jurado nunca mais escrever contra o governo
e alguns influentes da província de Tete. Já tive alguns dissabores de que ainda hoje não me refiz. Parece que, quanto
mais juramos, mais somos confrontados com situações adversas que nos obrigam a pecar. Quantas vezes, dentro e fora de fronteiras, ouvimos dizer “nem que Cristo desça à
Terra, nunca mais.” É uma questão de honra pelejar pela
dignidade dos “mais fracos.”
Reina um clima de descontentamento no seio dos
músicos locais, que são preteridos ou até mesmo marginalizados quando há espectáculos alusivos aos dias, factos e
costumes histórico-culturais da província, a favor de artistas oriundos de outros pontos do país. É verdade que a cultura não tem fronteiras e o povo prefere sempre consumir do
melhor cardápio musical, mas ignorar e marginalizar artistas de renome, é uma prova inequívoca de que estamos a
construir um “muro do atraso e do analfabetismo nacional.”
Chandú Lacá, Paulo Caliano (Kaliza), Lino Viegas,
Nacimo Adamo são alguns nomes de grande vulto da música de Tete, aos quais pelo reconhecido talento, não mereciam estar onde estão. Cada vez mais estou convencido
que, na área musical, não conseguimos grandes avanços civilizacionais, porque promove-se a mediocridade – os aselhas avaliam os trabalhos dos competentes – marginalizando artistas de sabedoria farta que cantam e encantam com
belas canções. No caso de Kaliza, o património musical é
herança de família que, desde o passado, sempre deu o seu
melhor para a música tetense, de entre os quais, Alfredo
Caliano, Esmael Caliano e Zeno Caliano. Aquele cantor,
que é integrante do “Grupo RM” e cujas músicas fazem as
delícias dos ouvidos na Antena Nacional, não tem merecido

o devido respeito do governo provincial de Tete e dos organizadores de eventos daquela parcela do país.
Não é pelo cachê que se preocupam os músicos como Chandú Lacá, Kaliza, Lino Viegas e Nacimo Adamo,
mas pela valorização dos seus trabalhos. Entre os dias 1 e 2
de Dezembro corrente, decorreu o Festival de Chimadzi,
organizado pela Direcção Provincial da Cultura e Turismo
de Tete, não convidaram Kaliza. Mas seu nome, talvez para
angariar patrocinadores e, quiçá, uma atitude de má- fé,
constava do cartaz sem o seu consentimento. Admira-se,
por exemplo, que músicos como Alípio Cruz (Otis), natural
de Inhambane a viver há mais de 30 anos em Portugal, nunca falhou uma única edição do festival do Tofo-Barra, facto
que engrandece o evento e a cultura nacional.
Fomos grandes quando soubemos partilhar as oportunidades. Fomos maiores quando soubemos estar juntos. A
música foi, desde a luta armada de libertação nacional, a
nossa espingarda contra a dominação. É o tempero que aduba as nossas ambições. É o bálsamo que alivia a nossa
dor. Somos pobres economicamente, mas muito ricos musicalmente.
Porém, a economia é uma variação inconstante que
depende muito do mercado, o talento não: nasce connosco.
Alguns leitores dirão que estou a exaltar apenas três músicos, numa província de milhares de excluídos, mas todos
concordarão que Chandú Lacá, Kaliza, Lino Viegas e Nacimo Adamo fizeram pela música como nunca antes ha-via
sido feito. Ganharam e ainda ganham prémios, não de secretaria, mas do POVO.
Zicomo e um abraço nhúngue ao E.M., a quem agradeço pela obra de Henry Kisinger “Sobre a China”.■
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BHGE lança o Subsea Connect e o sistema
submarino Aptara ™ TOTEX-Lite para liberar o
valor dos empreendimentos offshore
HOUSTON e LONDRES –
Baker Hughes, a GE Company (NYSE: BHGE) anuncia o lançamento da
sua nova abordagem para o desenvolvimento submarino: Subsea Connect,
incluindo o sistema submarino Aptara
™ TOTEX-lite, um conjunto de novas
tecnologias leves e modulares projectadas para a vida útil plena. Combinando
planeamento e gestão de risco, nova
tecnologia modular em águas profundas, parcerias inovadoras e ferramentas
digitais numa única oferta, a Subsea
Connect pode reduzir o ponto de desenvolvimento económico de projectos
submarinos numa média de 30% e tem
o potencial de liberar mais 16 bilhões
de barris de reservas globalmente.
Com sua carteira completo e
capacidade de estabelecer melhores conexões em todo o processo de desenvolvimento, a BHGE está posicionada
de maneira única para influenciar aproximadamente 80% dos custos associados à projectos offshore. Isso oferece
uma oportunidade incomparável para
reduzir os requisitos CAPEX e OPEX
das operadoras e transformar projectos
não sancionados em projectos comercialmente viáveis.
Neil Saunders, presidente e
CEO da unidade de negócios de equipamentos para campos petrolíferos da
BHGE, disse: “Nos últimos anos, nossa indústria fez um bom progresso na
redução do custo de projectos submarinos a ponto de se tornarem mais competitivos com os desenvolvimentos onshore. Embora a lacuna tenha diminuído, estamos a levar isso para o próxi-

mo nível com a Subsea Connect, proporcionando a mudança duradoura e
sustentável e a geração de valor do
conceito ao comissionamento e ao longo de toda a vida do campo”.
O Subsea Connect é uma combinação de quatro soluções principais:
- Project Connect: O fluxo de
trabalho independente da BHGE começa com os resultados direcionados do
projecto, oferecendo aos clientes avaliação e gestão independentes e flexíveis de projectos. A abordagem do
Project Connect elimina a reciclagem
do projecto, reduz custos e excedentes
dos projectos e aumenta a velocidade
para a Decisão Final de Investimento
(FID). A amplitude inigualável e a capacidade de abrangência da BHGE em
toda a cadeia de valor permitem o engajamento antecipado na fase de avaliação de conceito e maior colaboração, transformando a economia do projecto.
- Reservatório de topsides
Technology Solutions: O recurso completo da BHGE abrange todos os aspectos de um desenvolvimento, do reservatório ao topo. Isso vai além do escopo submarino e inclui a gestão de reservatórios, desenvolvimento de campo, construção de poços, optimização
de topos e engenharia submarina. O
sis-tema submarino Aptara ™ TOTEX-lite da BHGE inclui a árvore leve
e compacta, o manifold compacto modular, os risers flexíveis compostos, a
solução de cabeça de poço SFX, a
bomba compacta modular e os sistemas de conexão submarinos. Essas tec-

nologias são modulares, estruturadas,
compactas e projectadas para responder melhor às condições em constante
mudança, reduzindo o custo total de
propriedade em até 50%.
- Parcerias flexíveis e modelos
comerciais: O modelo de parceria da
BHGE é flexível e projectado para alavancar relacionamentos com os parceiros mais eficientes e estabelecidos para
atender às necessidades dos clientes e
melhorar a economia do projecto. As inovadoras soluções comerciais da
BHGE, alinhadas com as prioridades
do cliente, ajudam a liberar valor adicional.
- Capacitação Digital: A
BHGE está a colocar em camadas tecnologias críticas com soluções digitais
de última geração para aumentar o
tempo de actividade e aumentar a produtividade. A solução de gestão de ciclo de vida de activos da BHGE é um
exemplo, projectado para optimizar o
planeamento, a execução e a conectividade dos projectos submarinos, resultando na execução aprimorada e na
gestão remota da manutenção de activos. O engagementSubsea proporcionará uma redução de até 20% nos custos de manutenção e uma redução de até 5% no tempo da inactividade por
meio da análise predictiva.
Saunders acrescentou: "Já estamos a cumprir com os compromissos
com Subsea Connect. Além da introdução de novas soluções tecnológicas, investimos significativamente na estruturação da nossa carteira de sistemas de
Continua na Pág. 07
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Presidente chinês faz negócio em Portugal – uma
não haver medos, esta poderia ser
feitoria em sines – 2
uma oportunidade para a EU se rePor enquanto a balança comercial de Portugal com a China é
negativa para Portugal. Só 1,2% das
exportações portuguesas vão para a
China, sendo a maior parte delas da
Volkswagen Autoeuropa. Os investidores chineses já possuem 9% de participação nas empresas portuguesas cotadas na bolsa (energia, seguros e banca). O chinês onde chega estabelece
uma relação numa perspectiva de contornos de negócio. Portugal tem ainda
muito que alcançar, mas só poderá ser
grande se deixar aquele espírito jacobino ou fanático de ver o adversário como um mal.
Pelos vistos, Xi Jinping escolheu o 10° andar do Hotel Ritz para a
sua estadia de dois dias em Portugal,
mas pagou 2 milhões de euros para ocupar o Hotel, para ter lá apenas pessoal da sua comitiva; além disso trouxe
da China 3 limusines blindadas para
circular em Lisboa.
Em Portugal residem 21 mil
chineses: um povo esperto e pragmático que não se perde com os azedumes
do passado e em que Xi Jinping louva
o passado português (o que certamente
desconsola certos camaradas portugueses que ainda vivem demasiadamente
da ideologia contra o passado e contra
a tradição quando de-viam aplicar o
seu espírito crítico no sentido da produtividade e eficiência de tanta riqueza
que continua enterrada no povo); de
facto ouvir um comunista louvar a História de Portugal mete con-fusão a alguns! Não fosse a China uma civilização que sabe unir dois totalitarismos: o
comunismo de origem europeia com o
capitalismo liberal, também ele de origem europeia. China é um país a esfregar no nariz da Europa o cheirinho dos
ingredientes que ele tem sabido conciliar, naturalmente a seu modo totalitário: a ferro e fogo.
O medo do perigo da China
não interessa, o que importa é não
dormir e sabermos quem somos para
podermos encará-los como são.
O respeito por si mesmo implica respeito pelos outros que então res-

ponderão com respeito também; os
chineses estão a tornar-se num povo
moderno sem dar relevância ao ranço
de passados negativos, procura dominar o presente e não tem mãos a medir.
Quem estiver interessado em
saber do positivo e do negativo da China pode ler: “O Objectivo Hegemónico
da China – O Imperialismo económico” (1) de Antoine Brunet e Jean-Paul
Guichard .
“Quando a China acordar, o
mundo tremerá” dizia Napoleão. Para

conciliar consigo mesma e procurar
criar mais equilíbrio virando-se especialmente para a Rússia!
A China, para se tornar vencedora em toda a linha bastar-lhes-ia assumir pouco a pouco o humanismo
cris-tão europeu!
Um país que se deixe orientar só pela economia estará condenado à decadência. Os chineses deveriam aprender, a tempo, esta lição
dos europeus!■ (António Justo, Alemanha)
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produção submarinos (SPS) para ga- submarino Aptara ™ TOTEX-lite e o Nós implantamos mentes e máquinas
rantir redução dos prazos de execução. Catálogo SPS da BHGE foram revela- para melhorar a produtividade, a segu- em até 30% - e respostas mais rápi- dos hoje aos clientes de E & P num e- rança e a responsabilidade ambiental
das, evidenciadas pelo nosso abrangen- vento de lançamento em Houston, do cliente, minimizando custos e riscos
te Catálogo SPS, que inclui um conjun- EUA.
em todas as etapas da cadeia de valor
to completo de variantes "Make to Orde energia. Com operações em mais de
Sobre a Baker Hughes, uma empreder", "Configure to Order" e "Engineer
120 países, nós inspiramos mais de um
sa da GE
to Order". Também assinamos um aséculo de experiência com o espírito de
cordo com uma grande operadora para
A Baker Hughes, a GE Com- startup - inventando maneiras mais infornecer a árvore compacta leve Aptara pany (NYSE: BHGE), é a primeira e ú- teligentes de produzir energia para o
™ para implantação no próximo ano.”
nica provedora de produtos petrolíferos mundo.■

CMB reforça capacidade dos Serviços Autonómos
de Saneamento
Beira (O Autarca) – O Presidente do Município da Beira (CMB),
Daviz Simango, apresentou na manhã
da última segunda-feira (17Dez18)
dois novos equipamentos modernos
destinados ao reforço da capacidade
institucional dos Serviços Autonómos
de Saneamento da urbe.
Trata-se de veículos com características multifuncional que vão reforçar os trabalhos de sucção e obstrução de provavéis resíduos nas caixas e
condutas, além de garantir a fácil circulação de águas negras nos sistemas
de esgoto, evitando assim a eclosão de
doenças resultantes da falta destes serviços.
“Aquisição destas duas Máquinas reforça a capacidade dos Serviços
Autonómos de Saneamento da Beira,
assegurando a resolução com prontidão
e flexibilidade nos casos de obstrução
e intupimento das fossas sépticas e
condutas existente nesta urbe” – afirmou Daviz Simango, Presidente do
Município da Beira.
Manter o sistema de saneamento e esgoto tem sido uma preocupação permanente da edilidade local
para a salvaguarda da saúde pública.■
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