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Vodacom desafia elevar sector de telecomunicações em
Moçambique a tornar-se de âmbito e prestígio internacional
- Salimo` Abdula assegura que essa meta será alcançada nos próximos 20 anos,
para conferir orgulho a todos os moçambicanos
Beira (O Autarca) – O Presidente do Conselho de Administração
(PCA) da Vodacom, Salimo Abdula,
referiu na noite da última quarta-feira
(21Nov18), na cidade da Beira, no jantar de gala alusivo a celebração do 15º
aniversário da criação da operadora líder nacional de telefonia móvel, que a
empresa desafia elevar o sector de telecomunicações em Moçambique a tornar-se de âmbito e prestígio internacional.
Refira-se que no quadro do re-

Frase:

forço do compromisso da empresa com
o mercado nacional, a Vodacom renovou em Julho deste ano a licença de rede junto do Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique (INCM)
por um período de 20 anos, “o que significa que nos próximos 20 anos ainda
estaremos a trabalhar afincadamente
para que o sector de telecomunicações
em Moçambique seja de âmbito e prestígio internacional e que orgulhe a todos os moçambicanos” – assinalou Salimo Abdula.

Uma chave importante para o sucesso é a autoconfiança. Uma
chave importante para a autoconfiança é a preparação.■

Salimo Abdula, economista de
profissão e gestor empresarial de renome internacional, lembrou que quando
em Dezembro de 2003 a Vodacom entrou no mercado nacional de telecomunicações tinha pela frente o grande deCÂMBIOS/ EXCHANGE – 22/11/2018
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safio de oferecer uma rede móvel de
alta qualidade, fiável e através das novas tecnologias de comunicação trazer
“tudo bom” para o país.
“O início não foi nada fácil, tivemos enormes dificuldades para superar o momento de inserção no mercado

onde já actuava uma forte concorrente,
com uma estratégia de negócio implantada e detentora do monopólio da rede
móvel no país. Mas a vontade de evoluir com o país levou-nos a alcançar
sucesso no negócio das telecomunicações em Moçambique e hoje, volvidos

15 anos, podemos afirmar categoricamente que estamos a crescer a passos
consideráveis e a acompanhar a evolução do nosso país”.
O PCA da Vodacom sublinhou
que a empresa busca sempre pelos melhores serviços de comunicação ao
país, mas em particular para os seus
clientes aos quais sempre procura prestar um serviço inovador e com a melhor qualidade possível, recordando
que, em Setembro deste ano, a Vodacom lançou a nova tecnologia de comunicação 4G, um serviço que traz a
história da comunicação do país uma
maior fiabilidade na utilização de forma célere dos serviços de dados.
“Se hoje somos líderes no mercado é simplesmente porque inovamos
e demos os serviços que os nossos cidadãos moçambicanos precisam, mas
acima de tudo merecem. Actualmente
lideramos a concorrência com uma carteira de cerca de seis milhões de clientes. Esta é a parte que agradecemos a
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2017 empresarial, refiro-me
muitos de vós, aqui presentes,
ra além
de fornecer
os serviços– de
principal
muito tem trabalhado, tem contribuído e dados móveis, a Vodacom tem um a todos os colaboradores da Vodacom,
para este crescimento e muito tem vasto programa de responsabilidade uma equipe ganhadora, que faz e que
pressionado para que melhoremos cada social, visando apoiar as comunidades contribui para que o sector de telecovez mais os nossos serviços” – desta- em diferentes sectores de actividade. municações também cresça e orgulhe a
cou.
“Ao longo destes 15 anos de actividade todos os moçambicanos para em qualSalimo Abdula reconheceu que desenvolvemos projectos de responsa- quer parte do mundo dizer que temos
os desafios da Vodacom pelo país con- bilidade social com enfoque em secto- telecomunicações de qualidade em
tinuam e são enormes, justificando que res como a Educação, Agricultura e a Moçambique. Quero agradecer, de semuitos moçambicanos ainda conti- Saúde, que consideramos serem áreas guida, especialmente aos nossos cliennuam sem acesso a rede móvel de co- fundamentais para o desenvolvimento tes, certamente eles são a razão da nosmunicação no país, pelo que o esforço de qualquer nação e nós não somos sa existência” – concluiu o PCA da
ainda é grande na busca de recursos uma ilha”.
Vodacom dirigindo-se a uma vasta e
para atingir cada vez mais comunida“Em nome da Vodacom e em prestigiada audiência, na sua maioria
des no vasto território que é Moçambi- meu nome pessoal gostaria de aprovei- composta por representantes dos sectoque.
tar esta ocasião para endereçar profun- res privado e público locais.■ (ChabaPor outro lado, referiu que pane Falume)
dos votos de agradecimento ao nosso

Governador de Sofala felicita Vodacom
Beira (O Autarca) – O Governador de Sofala, Alberto Mondlane,
e a sua esposa, Alcinda de Abreu, participaram do jantar de gala dos 15 anos
da Vodacom, na cidade da Beira, na
qualidade de convidados de honra.
Intervindo na ocasião, Alberto
Mondlane referiu que a celebração dos
15 anos de existência em Moçambique
da empresa Vodacom coincide numa
altura em que o Governo continua engajado na expansão do serviço de telefonia móvel em todas as áreas onde
ainda é desafiante.
Explicou que o acesso a comunicação é uma permissa angular do
Governo, por constituir um veículo importante para a inclusão social dos moçambicanos entre si e dos moçambicanos com outros povos do mundo, daí
que os 15 anos que a Vodacom está a
celebrar representam uma grande conquista no mundo das comunicações.
Mondlane reconheceu que a
Vodacom como segunda operadora a
entrar no mercado nacional granjeou a
grande maioria dos moçambicanos em

geral e em particular os da província de
Sofala, a utilizarem os seus serviços internet, jakpoct, troca txintxa, mpesa,
entre outros para viabilizar a circulação
da informação entre indivíduos.
“Por isso estamos completamente maravilhados por estas benfeito-

rias que a Vodacom nos proporciona
nesta era de globalização marcada pelo
desenvolvimento tecnológico. Gostaríamos de reiterar as nossas felicitações
a Vodacom por esta celebração e desejar sucessos nos vossos trabalhos”.■
(Chabane Falume)

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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Gorongosa atrai atenções na abertura da FIKANI 2018
- Primeiro-Ministro aceita convite para visitar o Parque mais emblemático do país
Maputo (O Autarca) – Abriu
ontem, quinta-feira (22Nov18) a VI Edição da Feira Internacional do Turismo de Moçambique – FIKANI 2018 –
que decorre no Centro de Confenrências Joaquim Chissano, na capital moçambicana, Maputo, até o próximo domingo (24Nov18).
O Parque Nacional da Gorongosa (PNG), na província central de
Sofala, o mais emblemático de Moçambique, é um expositor tradicional
da feira, e na presente edição está novamente a atrair a atenção dos visitantes do evento, os quais procuram informação adicional numa manifestação de
interesse de visitar o parque declarado

Momento em que o Primeiro-Ministro
Carlos Agostinho do Rosário visitava o stand
do Parque Nacional da Gorongosa

Emídio Sumbana e Carol Wilson,
representante do PNG na VI Edição da Feira
Internacional de Turismo de Moçambique

um dos maiores exemplos de recuperação da vida selvagem no mundo. Em
menos de um dia, o stand da Gorongosa já recebeu cerca de meia centena de
visitantes.

O Primeiro-Ministro Carlos Agostinho do Rosário, depois de receber
duas brochuras sobre o parque, sem hesitar aceitou o convite para visitar a
Gorongosa oportunamente.■ (EC)
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DELEGAÇÃO DA BEIRA

COMUNICADO
A Electricidade de Moçambique, E.P. (EDM) informa aos
seus estimados clientes e ao público em geral que, para
dar lugar a trabalhos de manutenção peventiva, haverá
interrupção no fornecimento de energia eléctrica a partir
da Subestação da Munhava – Beira, no próximo
Domingo dia 25 de Novembro do ano corrente, no
período compreendido entre às 05:00 horas às 14:00
horas, devendo afectar os consumidores da Munhava,
Milha 3 e Manga.
Informamos ainda que, por precaução e para a
segurança pública, todas as instalações deverão ser
consideradas como estando permanentemente em
tensão.
Pelos transtornos que esta situação poderá causar, a
Electricidade de Moçambique apela aos seus estimados
clientes a devida compreensão.
Beira, aos 20 de Novembro de 2018
Iluminando a Transformação de Moçambique
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@ De Interesse Comunitário e da Mobilidade Rodoviária,...
Por: Eng. Carlos Sousa
Formador Especialista & Certificado para a região SADC
Membro da Academia - MasterDrive S.A. homologado por Advanced Driving Institute of Africa

Gere Assistência Técnica? Esteja mais Atento aos
vistos geram e provocam Risco & Perigos em todo o amDESVIOS críticos!!
biente rodoviário?)..
Prezados Profissionais,
Todos OLHAM para o Combustível Gasto, os Km
que os Pneus rodam, os gastos com manutenção e reparação, os salários do pessoal, mas deixam de parte o fulcro
desse movimento,...Não?
O TEMPO impõe-nos necessidades URGENTES
de ACTUALIZARMOS procedimentos e ATITUDES de
segurança, mas sobretudo ajustar-nos adequadamente aos
metodos PREVENTIVOS disciplinados e alinhados com
o nosso presente desenvolvimento e aqui, na nossa região!!
Olhamos cuidadosamente o Motorista, apetrechamo-lo com Formação, mas desprezamos completamente os
Requisitos e os procedimentosindispensáveis de exigência
pela SEGURANÇA de Pessoas e que devem incidir sobre
Quem MAL assiste os Veículos os quais também por isso,
Tudo roda ainda em Risco, nas Nossas mãos e dos nossos
Motoristas!
Geralmente, também deixamos de parte Todos os
outros Colaboradores que guiam carros de serviço ou de
terceiros mas que durante as actividades, contribuem para
custos, sinistros, prejuízos, combustíveis, indisponibilidades de equipamentos e arriscado RISCO, da responsabilidade da nossa área de gestão e ou supervisão.
Resultado?.... continuamos desafiando muitos Incidentes FORA de CONTROLO a caminho do crescimento de
danos, prejuízos e Custos agravando a despesa por cada
Km em rodagem!!
Difícil de entendermos, Como é que Empresas,
Associações e Instituições que se encontram operando e
muito bem, ao abrigo dos procedimentos de SSA ou HSE
e aplicando-se no seguimento das normas da Certificação
da Qualidade, deixam-se levar por Prestadores de Serviços agindo afastados a Km de distancia do cumprimento e
satisfação dos requisitos alinhados com as normas das exigências conformes com os correctos procedimentos nos desempenhos internos do FORNECEDOR e,... que a olhos

Para evitarmos excessiva "Distracção" que habitualmente assistimos e sofremos em pratica pelas "Oficinas" que atendem bem, mas resolvem mal, reparando maquinas que foram concebidas para transporte de Pessoas, no
entanto, apesar de bem pagarmos tais serviços, transporttando de tudo para muitos, arriscamos Vidas inocentes, pelas duvidas mecânicas constantemente desafiando o risco
neste nosso imparável movimento rodoviário!!
Fiscalizam-se nas estradas o desempenho dos Condutores,.. óptimo, afirmativo e correcto!
E Quem fiscaliza os desempenhos dos Mecânicos e
procedimentos de segurança nas Oficinas, sim, os que comercializam "assistência técnica" e possuem a missão de
prepararem técnica e responsavelmente (revisão, manutenção e reparação) os carros em condição capaz para a estrada?
Infelizmente somos forcados a termos de esquecer
sobre a péssima qualidade e total descrédito sobre os
MAUS serviços nas Inspeccoes Periódicas e Obrigatórias
em curso sob o lema da informalidade e no faz de conta,.. o
mais possível,... Quem Fiscaliza,...ao menos sabe Observar?
Se um MECÂNICO não sabe ou se negligencia e
nem se Aplica no método Conduzir Defensivo, ao experimentar um veiculo, nunca será CAPAZ de completar o
desejável Diagnostico que define as possíveis deficiências
ou avarias, naquela maquina que nos transporta e nos
facilita de tudo para tantos muitos...!
Independentemente da habilitação Técnica e Administrativa adquirida, inclusive talvez outros cursos e formação de capacitação já antes atendidos,..estou convicto
de que esta nota de apontamento, merece justamente a melhor atenção no âmbito preventivo e pela redução dos impactos, risco, despesas e custos desnecessários no nosso
ambiente profissional e muito justamente quando em sofrimento por sinistralidade e se deseje em objecto elevar a
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qualidade em controlo, sustento da imagem de serviços a terceiros em satisfação e cobertura de um largo espectro de usuários e beneficiários.
Devemos estar mais ATENTOS aos céleres desenvolvimentos sobre os modernos sistemas tecnológicos de
instrumentação, comando e facilitadores da apropriada operação & manutenção em segurança activa e passiva, disponíveis a bordo das presentes maquinas que dirigimos na
actualidade;
Orienta-me a vasta experiência profissional, valores
de conhecimento específicos e integrados de harmonia aos
meios locais e na qualidade de Perito Automóvel & Formador Certificado, ao ser constantemente confrontado com a
maioria dos Profissionais, Motoristas, Mecânicos, outros
Técnicos e Chefias na relação do uso, operação, manutenção automóvel e variadas maquinas móveis, manifestando
no entanto, frequente desconhecimento sobre Como se deve
realizar o apropriado Diagnostico?
Em nossa opinião técnica e isenta de efeito ou domínio comercial, entendemos que um MECÂNICO deve,
ANTES de MAIS, estar CAPAZ de reunir valores ao desempenhar sobretudo e obrigatoriamente também, como
um meticuloso usuário da maquina que afirma ao julgar-se capaz de a avaliar, ou seja, saber efectivamente agir como um Condutor habilitado e sobretudo, CAPAZ
,... pelo que, somente essa essencial ferramenta lhe permite as bases para efectivamente conseguir realizar o
Diagnostico a fim de resolver a manutenção e ou avarias
ou outras deficiências técnicas.
Óbvio que, não faz sentido: um técnico (mecânico) ser considerado CAPAZ a assegurar desempenhos
de risco técnico nos serviços de manutenção, reparação
e zelo dedicado a um equipamentomóvel, se afinal, esse
tal pressuposto confiável Técnico, infelizmente também
desconhece o apropriado método ao correcto USO da
maquina a que se propõe diagnosticar, avaliar deficiências e intervir!??
Nada de surpresas, pois muitos Chefes também
desconhecem este fundamental principio e procedimentos
aplicáveis, por valores e disciplinas Não Negociáveis como
ACTOS OBRIGATÓRIOS e PREVENTIVOS por segurança e manutenção dos meios na actualidade!
Nada difícil de evitarmos o risco de acidentes, prejuízos dos excessivos gastos e custos, Se, nós Condutores
e ou Operadores profissionais, nos mantivermos de harmonia e alinhados com os Parceiros da Assistência e da
Logística, & vice versa, todos os usuários, actors e supervisão, estivermos conscientemente capacitados e actualizados no tempo e por conveniência em acompan-

harmos do constante e crescente desenvolvimento das inovadoras tecnologias, agora e Hoje ao nosso alcance!
Aos Dirigentes que prestam Serviços de Assistência técnica de marcas ou generalistas em constante processso, confere Evidencias de que seus Técnicos ou MECÂNICOS, se encontram actualizados e capazes aos presentes actos preventivos e aplicativos alinhados com os
metodos Condução Defensiva pelo método Avançado e
certificado na defesa dos vossos desempenhos e sobretudo
assegurando aos usuários e clientes dos veículos automóveis, economia e conforto, ciente de que podendo afectar
milhares e milhares de utentes em transito rodoviário?
Admitindo-se que tem havido fiscalização, a olhos
vistos, basta observarmos os oleos constantemente derramados nos pavimentos, pelos carros que também acabam de sair das Oficinas, tudo indica Senhores Peritos e
Fiscais, que algo de muito errado vai na cadeia de valores e
que se encontra-se MUITO desequilibrada, por isso e infelizmente, o sofrimento da Sinistralidade vai continuar
agravado e projectado a Subir!!
Apelamos a Sua ponderada Atitude Preventiva e dedicação vigilante sobre o risco que os Seus correm, e para
que minimizemos pelo menos Esta, de muitas e varia-das causas contribuintes para a inadmissível Sinistralidade rodoviária.
Porque motivos? as Empresas e Organizações que
possuem FROTAS de dezenas de veículos, não usam os PERITOS (externos, aceitam desafios flexíveis por metas) em
lugar dos Inspectores Internos e ou FISCAIS (sendo Estes,
empregados a salário estável, manteem-se acomodados aos
fáceis domínios e pouco prospectam no interesse dos objecttivos) porquanto os aplicativos CAPAZES do Conhecimento técnico na Especialidade, requerem elasticidade
renovada observando a "cheiro" a disciplina PREVENTIVA que deve guiar os Comportamentos, respeitando o
Meio Ambiente e os valores culturais locais.
Esse volume de actividades, Se alinhado com as
disciplinas geram Credibilidade e Cadeia de Valor aos desempenhos Atentos em Controlo do risco, desenvolvem-se
Controlados, competitivos na qualidade, projectando resultados de proveitos melhorados e que justificam o investtimento em Formação CAPAZ Na redução do risco
em todas as actividades criticas!
Se Capacitados, podemos NATURALMENTE agir a evitarmos colocar muitos outros inocentes em risco
também, e ao mais baixo custo por Km rodado !!
Qual o FULCRO?.... o investimento na Formação
que incide sobre o apropriado controlo do RISCO, mas por
método adequado aos meios!!■
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Apuramento intermédio confere vitória a Frelimo
em Marromeu
= CORRIGENDA =
Marromeu (O Autarca) – O
apuramento intermédio da eleição autárquica em Marromeu, na província
de Sofala, onde o processo de votação
foi repetido ontem em duas assembleias por decisão do Conselho Constitucional (CC), confere vitória a Frelimo,
que já havia sido declarada vencedor
na anterior contagem final da Comissão Nacional de Eleições (CNE). No
global o apuramento intermédio confere 9.143 votos a favor da Frelimo e
8.417 para a Renamo.
Entretanto, o mandatário da
Renamo, André Madjibire, em conferência de imprensa esta manhã em
Marromeu contestou os resultados do
apuramento intermédio, tendo denunciado fraude. Madjibire disse que na
votação de ontem onde participaram
2.924 eleitores, a Renamo somou
1.798 votos contra 791 da Frelimo, reclamando vitória do seu partido. Apelou a comunidade nacional e internacional para se distanciar dos resultados
do apuramento intermédio apresentado
pelos órgãos eleitorais de Marromeu,
explicando que no preenchimento dos
editais os presidentes das mesas falsificaram os resultados e de seguida puseram-se em fuga, sem dar espaço sequer
para apresentação de reclamação por
parte dos delegados de candidatura do
seu partido.
O 1º secretário da Frelimo, Jaime Neto, disse que a votação de ontem
veio reconfirmar a vitória do seu partido na eleição de 10 de Outubro.■ (R)

Beira (O Autarca) – A edição de ontem, quinta-feira (22Nov18), nº
3595, apresentou dois erros em igual número de artigos. O primeiro está na página 03/05, na rubrica “Uma Data na História”. Refere-se que Chiquinho Conde começou carreira no Maxaquene, quando na verdade iniciou na cidade da Beira, sua
terra natal, onde alinhou pelo Ferroviário da Beira e Palmeiras da Beira antes de
se transferir para Maputo. O segundo está na página 04/05, no artigo sobre Torneio de Golfe de Crianças – Edição 2018. Refere-se Vinicious como tendo sido o
vencedor da categoria de masculinos, quando na verdade o vencedor foi Tafara.
Pelos lapsos O Autarca solicita a compreensão dos estimados leitores e dos demais visados.■ (O Editor)
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desencontro
imediato de 3º
grau
Noite fria. É inverno em Lisboa. Estamos sentados na sala, assistindo Televisão.
Num susto, ouvimos lá fora um zunido
estranho, sibilante, parecendo barulho de algo
voando, pairando, como nos filmes onde se avistam discos voadores.
Olhamos um para o outro sem coragem
de dizer palavra alguma. Apenas ouvindo o barulho que nos deixa aturdidos e assustados.
Foram apenas alguns minutos, mas para
nós, foram mais do que isso. Inacreditável, se
dissermos às pessoas que ouvimos tal coisa.
Certamente vão nos chamar de malucos.
- Você ouviu, meu bem? O mesmo que
eu? Perguntei ao meu marido.
- Sim, ouvi sim…. Pensei que era só eu
que ouvia! Respondeu.
- Não, meu bem, ouvimos claramente…
o som de um disco voador!?
Cansados da rotina do nosso dia-a-dia,
fomos nos deitar. Afinal já passava das duas da
manhã, TMG.■ Silvya Gallanni© 01.03.2018.
(abduzidos da fé: relato verídico)

Imagem: Data Venia (Créditos) Parade (AF archive / Alamy Stock Photo). Link:
https://parade.com/596570/walterscott/5-thingsyou-didnt-know-about-close-encounters-of-the-thirdkind/
2022

■ SILVYA GALLANNI (Especialista
em Marketing Alimentar. Formada em Contabilidade. Cronista, Poetisa e Contista, com obra publicada.)
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