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(Maputo) Uma semana depois 
de a tropa da SADC ter vindo a 
público dizer, essencialmente, que 
estava a executar de forma eficiente 
a sua missão nos distritos sob sua 
alçada, garantindo maior segurança, 
perseguindo os terroristas e evitando 
acções do extremismo islâmico, mais 
uma vez, o distrito de Nangade voltou 
a registar ataques terroristas ao longo 
do fim-de-semana.

A descrição que recebemos de 
fontes locais sobre a forma como os 
terroristas agem e os mecanismos 
adoptados pela tropa da SAMIM, 
nome pelo qual é conhecido o desta-
camento militar da SADC em apoio às 
Forças de Defesa e Segurança de Mo-
çambique no combate ao extremismo 
violento em Cabo Delgado, parecem 
desmentir recorrentemente a suposta 
prontidão expressa por este contin-
gente em comunicado de imprensa, 
distribuído na semana passada. 

Ao que soube o mediaFAX, 

População cada vez mais desesperada e com muitas perguntas sem respostas 

Novos ataques sem desdobramento 
da SAMIM em Nangade

(Maputo)  Ao longo dos 31 dias 
de Maio passado, o cenário de pressões 
inflaccionistas associada ao aumento do 
custo de combustíveis líquidos e outros 
produtos considerados indispensáveis 
para a actividade económica moçambicana 
registou uma clara intensificação, mas a 
procura manteve-se elevada, segundo revela 
a avaliação mensal do Standard Bank.

Segundo se sabe, a avaliação incide 
sobre linhas específicas observadas a partir 
do Purchasing Managers’ Index (PMI), a 
exemplo de produção, novas encomendas 
e stocks de aquisições. Três dos cinco sub-
componentes do PMI tiveram influências 
positivas no principal valor em Maio. 

Na verdade, o índice de produção 
subiu para o seu nível mais elevado em mais 
de quatro anos e meio, com a actividade 

Comportamento das empresas moçambicanas em Maio

Inflacção intensifica-se, mas maior 
procura resiste

empresarial a aumentar acentuadamente 
como resposta a um maior aumento da 
afluência de novas encomendas e forte 
procura dos clientes.

Para auxiliar na produção, anota o 
estudo do Standard Bank, as empresas 
moçambicanas adquiriram um maior 
volume de meios de produção durante o 
mês de Maio, com os últimos dados a as-
sinalar a mais rápida retoma da actividade 
de aquisição em apenas cinco anos. Isto 
resultou numa acumulação acentuada de 
stocks de aquisições. 

As empresas também viram a pressão 
das cadeias de fornecimento reduzida, 
com os fornecedores a diminuírem os seus 
prazos de entrega ao ritmo mais rápido 
desde Março de

2019. (Redacção)

só no sábado, 4 de Junho, dois ataques 
foram registados em Nangade. Um na 

aldeia Chicuaia Velha, em direcção 
a Mulha. Outro ataque visou a aldeia 
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Principais Câmbios MZN
 em 06 de Junho de 2022

Moeda     Compra     Venda
 ZAR/MT      4,06         4,14 
USD/MT        63,20        64,46
 GBP/MT      79,18         80,76
 EUR/MT     67,69         69,04

  Fonte: 
Nota: Cotações válidas apenas para 
montantes inferiores ao contravalor de 
5.000 USD (cinco mil dólares americanos)  

Paulo Samuel Khankomba. Nas duas al-
deias há relato de decapitações, populares 
feitos reféns, assim como a pilhagem de 
alimentos. 

Entretanto, os militares da Repúbli-
ca da Tanzânia e do Reino do Lesotho, 
destacados para ajudar as Forças de Defe-
sa e Segurança de Moçambique na defesa 
e reposição da ordem e segurança no 
distrito de Nangade continuam a passear 
pelas artérias da vila e outras regiões pró-
ximas, exibindo o que a população local 
considera “musculatura bélica”. Quando 
informados sobre incursões terroristas 
das duas uma. Ou simplesmente não vão 
acudir à situação, ou então, dirigem-se 
aos locais indicados bastante tarde. Ou 
seja, muito tempo depois de os atacan-
tes terem feito estragos e desaparecido. 
Perseguição? Essa, quase não acontece 
em Nangade. 

Por isso, diz a população local, há 
uma espécie de abuso dos atacantes, que 
passeiam livremente sem que alguma en-
tidade se posicionasse para lhes fazer face. 

A chamada força local, composta 
essencialmente por combatentes da luta 
de libertação nacional e alguns dos seus 
filhos, apesar de desprovida de meios 
e condições de locomoção e combate, 
parece ser a única que mostra vontade 
de enfrentar e causar algum pânico no 
seio dos grupos atacantes. 

A forma como os soldados da 
Tanzânia e do Lesotho se posicionam 

e agem têm, de forma cada vez mais 
audível, a fazer com que a população de 
Nangade reclame cada vez mais. Mas 
não é só reclamar. A população também 
desconfia. Desconfia e questiona sobre 
os reais interesses da sua presença na-
quele distrito. 

Nisto, pesquisadores e analistas 
nacionais e internacionais, que acompa-
nham atentamente a situação em Cabo 
Delgado, já lançaram hipóteses de o 
medo de represálias e o interesse de se 
retardar os projectos de gás em Moçam-
bique poderem estar a pesar para a forma 
como a SADC actua em Nangade, isto 
em relação à tropa tanzaniana. Na Tan-

zânia, sabe-se, a Equinor, a ExxonMbil 
e a Shell estão a trabalhar no âmbito do 
projecto de gás de Lindi, concorrente do 
projecto da TotalEnergies, na península 
de Afungi, do lado moçambicano. 

Apesar de não terem ainda conse-
guido entrar na vila, as acções terroristas 
já alcançaram as redondezas da sede 
distrital de Nangade, realidade que, em 
muitos casos, tem causado apreensão e 
medo no seio dos residentes, incluindo 
muitos deslocados que fugiram das 
aldeias do distrito e de outras partes. 
(Redacção) 

Texto co-produzido com a Zitamar News, no 
âmbito do projecto Cabo Ligado, em parceria com 
a ACLED

(Maputo) Ao longo do fim-de-
-semana houve agitação no distrito de 
Ancuabe, província de Cabo Delgado, 
particularmente nas aldeias que fazem 
fronteira com o vizinho Meluco, o distri-
to que nos últimos dias tem estado a ser 

Actividade do Mercado - BVM
Estatísticas do final do dia 3 de Junho de 2022.
Ofertas de Venda                Preço (MT)
Obrigações
---                                  ---
Fundos Públicos
---                                  ---
Acções
CDM                                           70,00
CMH                                      2.500,00
EMOSE                                             19,00
HCB                                             2,20
Papel Comercial  
---                                               --

Valores Mobiliários                Preço (MT)
Obrigações
---                                   ---
Fundos Públicos
---                                   ---

Ofertas de Venda

Acções
CDM                                                  65,00
 
HCB                                                    2,00
Papel Comercial
---  ---

Acções                                      Último Preço
CDM -                                                      70,00
CMH -                                                2.500,00
EMOSE -                                                  19,99
ZERO INVESTIMENTOS, S.A               20,00
TOUCH-Touch Publicidade, S.A               3,20
ARCO-Arco Investimentos,S.A             100,00
HCB -                                                            2,00
ARKO SEGUROS -                            1.250,00
REVIMO -                           12.750,00
2BUSINESS - 2BUSINESS, S.A              1,00
PAYTECH, S.A                               10,00

Mercado de acções

É o décimo distrito de Cabo Delgado que pode ser 
afectado directamente

Agitação em Ancuabe por suspeita 
da chegada de terroristas

fortemente visado por grupos terroristas. 
Por detrás da agitação em Ancuabe, 

já na zona sul de Cabo Delgado, estão 
informações dando conta da circulação 
de grupos terroristas em algumas aldeias. 
A aldeia Gihote, que faz fronteira com 
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Meluco, registou maior índice de 
agitação, com parte da população a 
arrumar o que pôde para sair à busca 
de local seguro. 

O que acontece é que, depois do 
desdobramento das forças ruandesas, 
de Palma e Mocímboa da Praia para 
Macomia, muitas bases terroristas 
foram identificadas, destruídas e 
alguns terroristas mortos, realidade 
que fez com que os grupos fugissem 
e descessem até Quissanga e Meluco, 
distritos que já antes tinham sofrido 
ataques. 

De Meluco, pelos relatos que 
chegam, os grupos terão conseguido 
penetrar para o vizinho território de 
Ancuabe, o décimo distrito de Cabo 
Delgado a ser fustigado directamente 
pelos ataques do extremismo islâmico. 
A província de Cabo Delgado tem um 
total de 17 distritos, o que significa 
que apenas sete, das quais a capital 
Pemba, é que ainda não registaram 
incursões terroristas mediatizadas. 

Algo que talvez possa confirmar 
ou explicar a agitação no distrito, é que 

na localidade de Gihote, distrito de Ancua-
be, foi detido, ao longo do fim-de-semana, 
um individuo acusado de ser parte dos 
grupos terroristas que se preparam para 
atacar a região. O suspeito foi interrogado 
pela estrutura local, mas não conseguimos 
colher indicações do tipo de informações 
que o capturado forneceu, nem sobre o 
local para onde foi encaminhado. 

Ancuabe faz fronteira com a cidade 
de Pemba do lado oeste, tendo em conta 
que a norte está o distrito de Pemba Me-
tuge, que acolhe número considerável de 
deslocados provenientes de quase todos os 
distritos da região norte e alguns da parte 
do centro de Cabo Delgado. 

Um pânico próximo do registado em 
Ancuabe teve lugar, igualmente, no distrito 
de Metuge que, do lado norte faz fronteira 
com Quissanga, distrito que também já foi 
visado várias vezes, incluindo a ocupação 
temporária da sede distrital e todas as infra-
-estruturas do governo local, incluindo o 
Comando Distrital da Polícia da República 
de Moçambique. (Redacção)  

Texto co-produzido com a Zitamar News, no 
âmbito do projecto Cabo Ligado, em parceria com 
a ACLED

(Maputo) O caso denunciado 
ao longo da semana passada pelo 
então chefe da secreta sul-africana, 
Arthur Fraser, está a ser associado 
a lutas pela sucessão no Congresso 
Nacional Africano (ANC), tendo em 
conta a aproximação da Conferência 
Nacional electiva do partido no poder 
na África do Sul. 

A denúncia, se sabe, tem como 
visado o Presidente sul-africao, Cyril 
Ramaphosa, acusado por Fraser de 
ter cometido crime de lavagem de 
dinheiro, sequestro e corrupção, tendo 
em conta as circunstâncias que nor-
tearam o roubo de cerca de 4 milhões 
de dólares americanos, na fazenda de 
caça do Chefe de Estado, em Fevereiro 
de 2020. 

A página online do Eye Witness 
News (EWN), citando fontes internas 
no ANC, refere que com a aproximação 
da conferência do ANC não se pode 
ignorar “os vínculos de Fraser com a 

Ainda o caso dos milhões de dólares “roubados” na 
fazenda de caça de Ramaphosa

Denúncia está a ser associada a 
lutas pela sucessão no ANC

facção RET”. 
Aponta-se que a RET (Transforma-

ção Económica Radical) é uma facção 
interna no seio do ANC, bastante ligada 
ao antigo presidente sul-africano, Jacob 

Zuma, e ao então Secretário – Geral do 
ANC Elias (“Ace”) Magashule, eleito em 
2017 com uma pequena margem

de apenas 24 votos, e cuja filiação 
ao partido foi suspensa, por acusações de 
corrupção. 

Na verdade, refere o EWN, alega-se 
que o ex-chefe da Agência de Segurança 
do Estado foi a fonte de parte das infa-
mes fitas de espionagem, que acabaram 
livrando o ex-presidente Jacob Zuma de 
acusações de corrupção em 2009. E foi ele 
[Arthur Fraser] quem derrubou a decisão 
do conselho consultivo de liberdade con-
dicional médica de não conceder liberdade 
condicional médica a Zuma, depois que ele 
foi encarcerado por desacato ao tribunal, 
no ano passado.

Porém, nas suas declarações, Fraser 
insiste que seu caso é “guiado pelos dita-
mes dos interesses da justiça e de nossa 
constituição” – enfatizando o “dever do 
presidente de defender e respeitar o estado 
de direito, o devido processo legal, nossos 
valores constitucionais e a maioria impor-
tante, seu juramento de posse”.

Segundo escrevemos na semana 
passada, depois de tomar conhecimento da 
acusação, a Presidência sul-africano tratou 
de desmenti-la, considerando as alegações 
infundadas, recordando e esclarecendo 
que “depois de ser informado do roubo, 
o Presidente Ramaphosa comunicou o 
incidente ao chefe da unidade de protecção 
presidencial da polícia, para investigação”.

Por fim, o comunicado, deixou claro 
que Cyril Ramaphosa estava disponível 
para colaborar no que fosse necessário 
para esclarecer o caso. (Redacção)

(Accra) Os líderes da África Ociden-
tal, reunidos sábado em Accra, falharam 
um acordo sobre sanções contra os regimes 
golpistas no Mali, Burkina Faso e Guiné, 
e voltam a reunir-se no dia 3 de Julho na 
capital ganesa.

As decisões da Comunidade Eco-
nómica dos Estados da África Ocidental 
(CEDEAO) “são adiadas para uma cimeira 
aqui em Acra em 3 de Julho”, informou um 
funcionário da presidência ganesa da orga-
nização regional africana, em declarações a 
um correspondente da agência France Presse, 
sob condição de anonimato.

Mali, Guiné e Burkina Faso

CEDEAO adia decisões sobre 
sanções

Um participante na cimeira fez saber, 
também sob condição de anonimato, que os 
chefes de Estado reunidos na capital do Gana 
não tinham chegado a acordo, “especialmente 
em relação ao Mali”.

Os líderes dos Estados membros da 
CEDEAO tinham como objectivo decidir 
se deveriam aliviar ou endurecer as sanções 
contra os países em causa, onde as respectivas 
juntas militares não revelam intenções de 
entregar a curto prazo o poder a governos 
civis legitimamente eleitos.

“Esta cimeira irá rever e avaliar a si-
tuação no Mali, Guiné e Burkina Faso à luz 
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dos recentes acontecimentos na região e 
do contexto global que afecta os nossos 
países”, afirmou o Presidente do Gana, 
Nana Akufo-Addo, na abertura da sessão 
da CEDEAO, que contou com a presença 
dos chefes de Estado da maioria dos 15 
países membros, com excepção dos três 
países.

A organização - cujos trabalhos 
decorreram à porta fechada - começou 
por tentar decidir o que fazer em relação 
às duras medidas de retaliação impostas 
ao Mali em 9 de Janeiro último para tra-
var o plano dos militares, que decidiram 
estabelecer um período de cinco anos para 
a transição para a democracia.

O Burkina Faso, outro país da re-
gião do Sahel assolado pela violência de 
grupos extremistas islâmicos, e a Guiné 
estão por enquanto apenas suspensos 
dos corpos da CEDEAO. Por outro lado, 
as juntas militares no poder nestes dois 
países pretendem levar por diante um 
período de transição de três anos.

A África Ocidental foi palco de uma 
sucessão de golpes de Estado militares 
levados a cabo por oficiais superiores, 
coronéis e tenentes-coronéis, em menos 
de dois anos. O primeiro ocorreu no Mali, 
em 18 de Agosto de 2020, e foi desde logo 
fortemente repudiado pela comunidade 
internacional, com a França à cabeça, e 
sobretudo pela CEDEAO.

Em 20 de Abril de 2021 foi anun-
ciada a morte do Presidente do Chade, 
Idriss Déby Itno, em circunstâncias 
misteriosas na frente de batalha, não 
obstante ter quase 70 anos e mais de 30 
anos de poder absoluto do país.

Nesse dia, o mundo foi informado 
de que um dos seus filhos, o general 
Mahamat Idriss Déby Itno, passava a 
dirigir os destinos do Chade, à frente 
de uma junta de 15 generais, e demitia 
o governo, dissolvia o parlamento e 
revogava a Constituição.

Não obstante as semelhanças em 
relação a outras “mudanças inconstitucio-
nais de governo”, a UA, mas também a 
UE, com a França à cabeça, e a CEDEAO 
apoiaram imediatamente o novo líder 
chadiano, não obstante não terem reco-

nhecido e tivessem mesmo sancionado - e 
viessem a sancionar - golpistas militares 
noutros pontos do continente. O Chade é 
há décadas o principal aliado militar da 
França no Sahel.

Em 24 de Maio de 2021, a junta 
militar no Mali voltou a fazer um novo 
golpe, expulsando o governo de transição 
que tinha começado por colocar no poder.

Ao segundo golpe no Mali, seguiu-
-se em 5 de Setembro de 2021 um golpe 
militar na Guiné e em 25 de Janeiro deste 
ano no Burkina Faso.

Em todos os casos, as juntas mili-
tares que assumiram o poder prometeram 
transições para o poder civil, mas ou em 
prazos não especificados ou considerados 
demasiado longos pela União Africana 
e pelas organizações sub-regionais, mas 
também pela União Europeia e por várias 

capitais ocidentais.
Desde 2020, a CEDEAO, alarmada com 

o risco de contágio numa região vulnerável, 
multiplicou cimeiras, mediações e pressões 
para acelerar o regresso dos civis à liderança 
destes países.

As exigências têm chocado de frente com 
a intransigência dos novos homens fortes nesses 
países, seja o coronel Assimi Goïta, no Mali, o 
coronel Mamady Doumbouya, na Guiné, ou o 
tenente-coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, 
no Burkina Faso, todos eles instalados como 
presidentes após juramento.

Todos também usam como justificação 
para a tomada do poder o argumento das crises 
de segurança que os países enfrentam, sobretudo 
no Mali e no Burkina Faso. Querem ter o tempo 
necessário para o que apresentam como uma 
“refundação” dos estados, e para a organização 
de eleições credíveis. (angop)

O Presidente da Rússia, Vladimir 
Putin, advertiu neste domingo que 
Moscovo atacará novos alvos se o 
Ocidente fornecer mísseis de longo al-
cance à Ucrânia, dizendo que as actuais 
entregas de armas têm por objectivo 
“prolongar o conflito”.

“Tiraremos as conclusões apro-
priadas e utilizaremos as nossas armas 
(...) para atacar locais que até agora não 
visámos”, afirmou o líder russo, citado 
por agências noticiosas do país, sem 
especificar, porém, quais os alvos que 
poderiam estar em causa.

Esta mensagem surge no dia em 
que voltaram a verificar-se ataques 
em Kiev, com o presidente da câmara 
da capital ucraniana a afirmar que 
várias explosões abalaram a cidade 
esta manhã.

“Várias explosões nos bairros de 
Darnytsky e Dniprovsky da cidade. Os 
bombeiros estão a extinguir as chamas”, 
escreveu Vitali Klitschko numa mensa-
gem difundida na plataforma Telegram.

Já o Estado-maior das forças ar-

Se Ocidente fornecer mísseis de longo alcance

Putin ameaça novos alvos
madas ucranianas salientou através da rede 
social Facebook que “o agressor continua 
a lançar mísseis e a realizar ataques aéreos 
contra as infra-estruturas militares e civis do 
país, sobretudo em Kiev”.

Há vários alertas de ataques aéreos em 
muitas outras cidades ucranianas, de acordo 
com as autoridades ucranianas, enquanto em 
Severodonetsk, no leste do país, prosseguem 
os “combates de rua”.

A cidade permanece no centro da ofen-
siva russa na bacia mineira do Donbass, no 
leste da Ucrânia, zona sob controlo parcial 
dos separatistas pró-russos desde 2014 e que 
Moscovo espera conquistar na totalidade.

A Rússia lançou em 24 de Fevereiro 
uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou 
mais de quatro mil civis, segundo a ONU, 
que alerta para a probabilidade de o número 
real ser muito maior.

A invasão russa foi condenada pela ge-
neralidade da comunidade internacional, que 
respondeu com o envio de armamento para a 
Ucrânia e o reforço de sanções económicas 
e políticas a Moscovo. (NM)
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O UBA Moçambique SA publicou os seus resultados 
financeiros de 2021 que mostram um crescimento ex-
cepcional em todos os principais parâmetros de de-
sempenho.  
No Exercício Findo a 31 de Dezembro de 2021, alguns 
parâmetros destacados mostram:  
Os Resultados Operacionais apresentam um cresci-
mento anual de 96%, correspondente a 238 milhões 
de meticais. 
Os Resultados antes de Imposto apresentam um cres-
cimento anual de 325%, correspondente a 159 mi-
lhões de meticais. 
Os Resultados Depois de Imposto passaram de uma 
perda de 96 milhões de meticais em 2020 a um lucro 
de 41 milhões em 2021.  
De igual modo, em 2021, houve um crescimento no-
tável nas principais rubricas do balanço:   
O Total de Activo apresentou um crescimento anual 
de 65%, correspondente a 7 094 milhões de meticais. 
Os Créditos Líquidos apresentaram um crescimento 
anual de 407%, correspondente a 1 516 milhão de 
meticais. 
Fundos Próprios: Houve uma injeção de capital no 
valor de 715 milhões de meticais, declarados como 
adiantamento pelas empresas do grupo em outra res-
ponsabilidade que aguarda a conclusão do processo 
formal de registo (agora concluído e devidamente 
aprovado).    
Comentando sobre os resultados, o Administrador De-
legado/CEO do UBA Moçambique SA, Sr. Rotimi Mo-
rohunfola, disse: “O ano 2021 foi um ano desafiante 
na maioria das frentes, com todos os ventos de proa 
associados à pandemia da COVID 19 ainda prevale-
centes. Contudo, apesar dos desafios, foi também um 
ano em que o UBA Moçambique alcançou um impor-
tante marco histórico na execução da sua estratégia 
em Moçambique. Isto reflectiu-se obviamente no de-
sempenho financeiro que mostrou um desempenho 
modesto em todas as linhas”.
O Administrador Delgado salientou que 2021 foi um 

UBA declara lucros e um 
crescimento de 325%

importante ponto de inflexão para o Banco, seus 
accionistas e colaboradores, à medida que percorre 
uma jornada para desempenhos ainda muito me-
lhores no futuro. Ele salientou ainda que Moçambi-
que continua a ser um mercado muito importante 
para o United Bank for Africa, um gigante bancário 
pan-africano com operações bancárias e presen-
ça em 20 países africanos, bem como nos Estados 
Unidos da América, Reino Unido e França. O Banco 
obteve também uma licença para operar nos Emi-
rados Árabes Unidos (EAU) com sede no Dubai.
Ele explicou que para enfatizar ainda mais a pers-
pectiva de longo prazo do Banco para o mercado 
moçambicano, os accionistas comprometeram-se 
a investir mais MZN MZN 1 595 750 000 meticais 
(25 milhões de dólares) em Moçambique em 2021. 
A primeira parcela deste investimento totalizando 
MZN 714 896 000 meticais (11.2 milhões de dó-
lares) ja foi efectuado bem como foi formalmente 
aprovado o seu registo pelo Banco de Moçambique. 
Este incremento elevou o capital do Banco para ní-
veis bem acima do mínimo exigido pelo regulador. 
Ele disse que isto realça o foco do Banco na presta-
ção de excelentes serviços financeiros e ofertas de 
produtos a todos os segmentos da economia mo-
çambicana (Sector Público, Privado, Grandes Em-
presas, Pequenas e Médias Empresas, Particulares, 
etc.) dando prioridade à experiência do cliente no 
âmbito da sua filosofia C1st (Cliente em Primeiro 
Lugar). O UBA Moçambique está também bem ali-
nhado com o objectivo do Banco de ser um grande 
apoio ao Financiamento ao Comércio (Soluções de 
Pagamento, Importação e Exportação) em todos os 
sectores, aproveitando-se totalmente da sua capa-
cidade e conjunto de competências.
Para o UBA Moçambique, acrescentou, “a jorna-
da rumo à importância sistémica ainda continua. 
Com um forte apoio dos accionistas, um Conselho 
de Administração bem experiente e diversificado, 
proporcionando uma boa governação, relações po-
sitivas entre as partes interessadas e envolvimen-
to, a melhor tecnologia da classe e uma força de 
trabalho muito energética e dedicada, acreditamos 
firmemente que o Banco está preparado para con-
tribuir significativamente para o crescimento e de-
senvolvimento de Moçambique, ao mesmo tempo 
que desempenha o seu papel na inclusão financeira 
e nos objectivos de estabilidade do sistema finan-
ceiro do Banco de Moçambique”.
Principais Destaques do exercício findo a 31 de De-
zembro 2021 comprado a 2020
• Crescimento de 325% dos resultados antes de 

impostos
• Crescimento do Resultado Operacional a 96%
• Aumento de carteira de crédito a 407%
• Rácio de liquidez manteve-se a 105,9% acima 

do requisito dd 25%
• Crescimento da base de clientes a 26%
• Cost to Income Ratio 64%


