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44 Novos Voluntários do Corpo da Paz dos EUA 
em Moçambique prestam juramento e recebem 
afectação em oito províncias do país 

 

 Maputo (O Autarca) – Em 
celebração dos vinte anos de parceria 
em Mocambique, o Corpo da Paz dos 
EUA apresentou na última quarta-feira 
(29) um novo grupo de 44 Voluntários 
do programa de Saúde, que prestou ju-
ramento numa cerimónia que teve lu-
gar na Residência do Embaixador dos 
EUA, em Maputo. Para além do Em-
baixador dos Estados Unidos da Amé-
rica para Moçambique, Dean Pittman, 
o evento foi testemunhado pelo Direc- 
tor Interino do Corpo da Paz em Mo-
çambique, Peter Redmond,  o  Secretá- 

 
Os 44 voluntários do Corpo da Paz dos Estados Unidos prestando juramento durante a cerimónia 
realizada na Residência Oficial do Embaixador Dean Pittman. Os mesmos serão colocados em oito 

províncias do país, junto a várias unidades sanitárias entre outras instituições comunitárias 

rio Permanente do Ministério da Saúde 
(MISAU), Zacarias  Zindoga,  e  o  Se- 

Cretário Permanente do Distrito de Na- 
 

maacha,  Salvador  Zacarias   Mativele.  
 

Estiveram ainda presentes vários repre-   

Frase: 

 

Dê valor às coisas, não pelo que elas valem, mas 
pelo que elas significam.■ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 29/08/2018 

Compra Venda Moeda País 

69.1 70.49 EUR UE 

59.19 60.38 USD EUA 

4.14 4.22 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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sentantes de entidades governamentais 
e instuições parceiras. 
 Segundo apurou O Autarca, os 
44 Voluntários de Saúde Comunitária 
foram colocados em oito províncias, 
junto a várias unidades sanitárias, par-
ceiros clínicos, e organizações de base 
comunitária que trabalham principal-
mente na prevenção do HIV-SIDA e e-
ducação.  
 “Entre os vários parceiros, 
o  Plano de Emergência do Presidente 
para o Alívio da SIDA (PEPFAR), é o 
principal parceiro do Corpo da Paz ao 
apoiar o seu Programa de Saúde Co-
munitária em Moçambique. Eles irão 
trabalhar lado-a-lado com os seus ho-
mólogos Moçambicanos, contribuindo 
assim para a melhoria da saúde no 
país” – salienta uma nota da Embaixa-
da dos EUA em Maputo enviada à nos-
sa Redacção. 
 O Corpo da Paz dos Estados 
Unidos foi estabelecido como uma a-
gência governamental independente 
pelo Presidente John F. Kennedy em 
1961, com objectivo de promover a 
paz e amizade mundial. Através do 
Corpo da Paz, cidadãos americanos o-
ferecem-se para trabalhar voluntaria-
mente por dois anos, em vários países 
do Mundo. Actualmente, o Corpo da 
Paz encontra-se a trabalhar em mais de 
60 países do mundo, principalmente 
nas áreas de saúde e educação. 
 Em Moçambique, o Corpo da 
Paz trabalha nestes dois sectores a con-
vite do Governo de Moçambique, atra-
vés de acordos com o Ministério da 
Saúde (MISAU) e com o Ministério da 
Educação e Desenvolvimento Humano 
(MINEDH).  Desde  1998  até  à   data, 

 
Os 44 voluntários do Corpo da Paz dos Estados Unidos, Embaixador dos Estados Unidos da 

América para Moçambique, Dean Pittman, o Director Interino do Corpo da Paz em 
Moçambique, Peter Redmond, e os vários representantes de entidades governamentais e 

instuições parceiras posando para foto de família 

em Moçambique.■ (Vera Patrícia)  
 

mais de 1100  Voluntários  já  serviram 

Fogo destrói fábrica de chinelos na Beira 

 Beira (O Autarca) – Um in-
cêndio de grandes proporções registou-
se na manhã desta quinta-feira (30), na 
cidade da Beira, tendo culminado com 
a destruição de diversos equipamentos 
e produtos de uma fábrica de chinelos 
localizada na zona industrial.  
 O corpo de salvação pública 
foi chamado para debelar o fogo, mas 
os prejuízos já eram enormes. 
 Não há registo de  vitimas  hu- 

manas. 
 Suspeita-se que o incêndio que 
deflagou no horário laboral entre as 
09h00 e 10h00 tenha sido originado 
por um curto-circuíto. 
 A fábrica é vocacionada a pro-
dução de chinelos de materiais de bur-
racha, por sinal altamente inflamáveis. 
 Consta que a referida fábrica 
tinha a capacidade instalada de  produ-
ção de mil pares de chinelos por dia.■ 
  

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  
  

Leia e Divulgue O Autarca 
O PRIMEIRO DIÁRIO VESPERTINO EDITADO NA BEIRA 
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Governador Alberto Mondlane expõem potencialidades 
e facilidades de investimento em Sofala 

mo domingo, 02 de Setembro. 
 Na ocasião, Alberto Mondlane 
apresentou as múltiplas potencialida-
des e facilidades que a província de 
Sofala oferece para o investimento na-
cional e estrangeiro. 
 “É uma razão para investir em 
Sofala o facto de existir imensa quanti-
dade de terra arável  para  a  prática  da 

 
 

Alberto Mondlane apresentou ontem na 
FACIM as potencialidades e facilidades de 

investimento na província de Sofala 
 

Agricultura e Pecuária. Temos flores-
tas e fauna. Temos minerais, temos ba-
cias hidrográficas, temos infra-estrutu-
ras sócio-económicas, com destaque 
para ferro-portuárias, pipeline, aero-
porto internacional, entre muitas outras 
facilidades” – destacou Alberto Mon-
dlane.   

 O Governador de Sofala su-
blinhou ainda que “quem quiser fazer a 
pesca tem a província o melhor sítio. 
Pode pescar, pode processar e pode ex-
portar. Há condições criadas para o 
investimento”.   

 Refira-se que o Governo Mo-
çambicano através do Ministério do 
Mar, Águas Interiores e Pescas, está a 
implementer na província de Sofala, 
centro do país, um importante projecto 
para o desenvolvimento do sector pes-
queiro que consiste na reabilitação e 
requalificação do Porto de Pescas da 
Beira que será o maior a escala nacio-
nal.    

 A empreitada orçada em cerca 
de 20 milhões de dólares norte-ameri-
canos, disponibilizados por um banco 
chinês, ao abrigo de um acordo de coo-
peração entre os dois países, estão já 
na sua fase conclusive.■ (Redacção) 
 

 Maputo (O Autarca) – O Go-
vernador da Província de Sofala, Al-
berto Mondlane, foi um dos principais 
oradores da Conferência de Investi-
mentos realizada ontem, quarta-feira 
(29), em Maputo, no âmbito do curso 
da 54ª Edição da FACIM – Feira Inter-
nacional de Maputo, que decorre desde 
a última segunda-feira (27) até o próxi- 

 

 
 
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DA BEIRA 

CONVITE PARA ENCONTRO DE SAUDAÇÃO DE 
SUA EXCIA ALBERTO MONDLANE, O 

GOVERNADOR DA PROVINCIA DE SOFALA COM 
TODOS EMPRESÁRIOS DO SECTOR PRIVADO 

 

Dia 30 de Agosto às 15.30 horas 
 

A Associação Comercial da Beira (ACB) tem a honra de convidar todos os empre-
sários e Agentes Económicos dos sectores do Comércio e Serviços, Indústria, Cons-
trução, Transportes de Carga  e Passageiros, Agentes Transitários, Despachantes A-
duaneiros, Pescas, Serviços Bancários, Empresas de Contabilidade e Audito-
ria, Técnicos de Contas e outros sectores não referidos, para um encontro de sauda-
ção de Sua Excia Alberto Mondlane, o Governador da Província de Sofala, a ter lugar 
hoje, quinta-feira, dia 30 de Agosto de 2018 pelas 15.30 horas, no Salão Nobre da 
ACB. 

 

Por Um Bom Ambiente de Negócios 
Beira, 29 de Agosto de 2018 

Jorge Fernandes 
(Presidente da ACB) 

Praça do Município Nº 17, 1º andar esquerdo 
Caixa Postal Nº 286, Beira Moçambique 

T: (+258) 23 32 76 50 
E: acbsofala@gmail.com 
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Volkswagen Amarok automática já disponível em 
Moçambique 
 

 
 

 

 

 Maputo (O Autarca) – Firme 
em todo-o-terreno. Possante no asfalto. 
A nova Amarok combina tudo o que 
espera de uma pickup multifacetada 
exclusiva do segmento premium: um 
design masculino e uma construção ro-
busta, juntamente com uma potência 
surpreendente, agora disponível em 
Moçambique. 
 Com uma caixa automática de 
8 velocidades, a pick-up da Volkswa-
gen melhorou desde o seu início de 
produção, tornando-se muito mais po-
tente com 180 cavalos, sistema 4X4, 
combustível Diesel, 2000cc e jantes de 
liga leve “Manaus” de 18’’. Para além 
de potente, é também extremamente 
segura em quase todos os tipos de ter-
reno: A nova Amarok é a única pick-
up da sua classe que vem com travão 
multicolisões, travões de disco de 17’’ 
à frente e travões de disco de 16’’ atrás 
de série. Além disso, o sistema de esta-
bilização do reboque proporciona a 
melhor proteção possível tentando evi-
tar o efeito serpente. 
 Muitas outras características 
tornam a Amarok absolutamente indis-
pensável, como molas de lâmina refor-
çadas, que proporcionam um elevado 
conforto de condução com uma máxi-
ma carga útil de 842 kg e ângulos de 
inclinação a 100% que, graças a distân-
cia entre os eixos e a maior distância 
do solo, permitem que a Amarok con-
siga superar os mesmos ângulos extre-
mos, inclinações e declives acentua-
dos.  
 O excepcional ABS offroad, 
bem como o sistema de assistência nas 
descidas, garantem uma elevada segu-
rança em todos os terrenos.■ (R) 
 
 

 

Liga Desportiva de Sofala 
 

Contribuindo para a Promoção 
do Desporto em Sofala 

 

ADIRA JÁ 
 

  





  

2022 

O Autarca – Jornal Independente, Quinta-feira – 30/08/18, Edição nº 3543 – Página 06/06 
FONTE: INE – INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA – 10 DE FEVEREIRO DE 201 

  

 

 

Propriedade: AGENCIL – Agência de Comunicação e Imagem Limitada 
Sede: Rua do Aeroporto – Desvio 2141 – Casa 711 – Beira 

E-mail: oautarca@teledata.mz; oautarcabeira@yahoo.com.br 
Editor: Chabane Falume – Cell: 82 5984510; 84 2647589 – E-mail: 

chabanefalume08@gmail.com 

O Autarca: Preencha este cupão de inscrição e devolva-o através do fax 23301714, E-mail: oautarcabeira@yahoo.com.br ou em mão 
SIM, desejo assinar O Autarca por E-mail (  ), ou entrega por estafeta no endereço desejado (  ) 

Entidade................................................................................................................................................................................ 
Morada.......................................................... Tel................................ Fax .............................. E-mail .............................. 

Individual (  )  Institucional (  )  .............../ ........../ 2013 
Assinaturas mensais MZM – Ordinária: 14.175,00  *  Institucional: 18.900,00 

      Em Moçambique, com mais ‘Com Ciên-
cia’ política ou menos, a aprendizagem eleitora-
lista vai seguindo seu curso ora desordenado, o-
ra encrespado, por parte de alguns de seus parti-
cipantes.   

 É que há regras a cumprir baseadas numa 
certa coerência, acordo e lógica. Caso contrário é 
a desordem total. E casa onde não há pão, todos 
gritam sem razão. A fome é má conselheira e a 
ambição política de ‘poder comer,’ no poleiro, dá 
a muita gente olhos maiores que a barriga.   

 Ainda que estejamos numa nova era ci-
bernética, em processo rápido, muita gente ig-
nora que essa transdisciplinaridade das novas 
tecnologias obedece também a um sistema re-
gulador para que estas funcionem com certo e-
quilíbrio – a ‘ciberética’ deverá fazer parte do 
sistema.   

 Trata-se da utilização de uma certa ética 
moderadora entre os internautas para regular o 
processo de comunicação e cultura com respei-
to mútuo e contenção. O contrário é a falta de 
respeito.   

 Por outro lado, a linguagem redutora, dos 
‘sound-bites,’ facilita mal-entendidos entre os 
interlocutores, pelo ruído provocado.■ M.K. 
DIALOGANDO 2018. 

 

FORÇAS INCULTAS 
QUEREM VER CIRCO 
PEGAR FOGO 

A ERA DO FURTO-RÁPIDO   
      Nesta era da super-rápida e fugaz cibernética, 
temos o ‘Fast-Communication;’ ‘Fast-Food;’ ‘FastRea-
ding;’ ‘Fast-Relationship’ – a cibernética facilitando, 
também e muito, o FAST-NON-SENSE nas redes (di-
tas) sociais. Uma ronda aleatória por elas, compro-
vam-no.  
      Nesse âmbito, as tendências políticas prós e 
contras em Moçambique, prestam-se a um estudo de 
caso (case study), sobretudo em época eleitoralista.■ 
M.K. DIALOGANDO 2018. 


