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Publicidade
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+ 600 MB + 50 SMS

FALAS ILIMITADO
DURANTE 5 DIAS NA TMCELCom 50 MT

TODAS REDES
228 MT + 100 MB + 50 SMS

OU AINDA PARA

Termos e condições aplicáveis

(Maputo) O povo não chegou 
ao poder, como o rapper cantou, 
mas como se previa, uma enorme 
multidão, maioritariamente anóni-
mos, foi enterrar os restos mortais 
de Azagaia, o mais conhecido de 
Moçambique neste género musical, 
no cemitério de Michafutene, dis-
trito de Marracuene, província de 
Maputo, sul de Moçambique.

Nem a incerteza do tempo – que 
tem sido caracterizado por chuvas 

Azagaia

Povo no funeral do seu porta-voz
e acompanhassem em passo lento o 
cortejo fúnebre do celebrado cantor.

O velório foi assinalado com 
mensagens fúbebres de familiares, 
amigos e representantes de associações 
da classe musical e das artes.

Todos os elogios fúnebres 
convergiam nos traços marcantes 
da personalidade de Azagaia: a 
coragem e o talento em dizer o 
que muitos sentem, mas não têm a 
habilidade de o verbalizar.

Depois de um percurso sem 
sobressaltos foi, ironicamente, nos 
locais onde se situam os símbolos 
do poder, que Azagaia tanto criti-

(Maputo) Agostinho Fran-
cisco Langa Jr é o novo PCA dos 
Caminhos de Ferro de Moçambi-
que (CFM), em substituição de 
Miguel Matabel, que terminou 
o seu mandato 2019/23.

Nos CFM

Langa é o homem que se segue
Langa foi exonerado do cargo 

de Secretário de Estado do Ensino 
Técnico-Profissional, nesta terça-
-feira, e nomeado logo a seguir 
para PCA dos CFM. É um regresso 
a casa.(Redacção)

intermitentes, impediu que fãs e curiosos 
enchessem a Praça da Independência 

A polícia impediu a comitiva, com os restos mortais do artista, de continuar o seu trajecto
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   Actividade do Mercado - BVM
Estatísticas do final do dia 14 de Março de 2023.
Ofertas de Venda                Preço (MT)
Obrigações
Obrigações do Tesouro 2023 - 1ª Série     100,00
Fundos Públicos
---                                  ---
Acções                                      Preço (MT)
CDM -                                                      58,01
EMOSE -                                                  18,00
HCB -                                                         3,00
TROPIGALIA - TROPIGALIA, S.A     94,00
ZERO                                                     20.00
Papel Comercial  
---                                                               --

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

Fundos Públicos
 ---                                                    ---
Acções

Ofertas de Compra

CDM -                                                      50,00
CMH -                                                 2,100.00
Emose -                                                     2,00
TROPIGALIA - TROPIGALIA, S.A     100,00

Papel Comercial

Acções                                      Último Preço
CDM -                                                      50,03
CMH -                                                2.100,00
EMOSE -                                                  18,50
ZERO INVESTIMENTOS, S.A               20,00
TOUCH-Touch Publicidade, S.A               3,20
ARCO-Arco Investimentos,S.A             100,00
HCB -                                                         3,20
ARKO SEGUROS -                            1.250,00
REVIMO -                           12.750,00
2BUSINESS - 2BUSINESS, S.A               1,00
PAYTECH, S.A                                 10,00
TROPIGALIA - TROPIGALIA, S.A     124,99

Mercado de acções

cou, que a comitiva com os restos 
mortais do artista foi, forçosamente, 
impedida de continuar o seu trajecto.

Agentes da Unidade de Inter-
venção Rápida (UIR) travaram o 
percurso à entrada do perímetro 
do Ministério da Defesa e perto da 
Ponta Vermelha, a residência oficial 
do Presidente da República.

A acção das autoridades gerou 
momentos de tensão com a multidão 
que acompanha o féretro.

Desde o início das exéquias, os 
fãs de Azagaia nunca se cansaram de 
cantar refrãos dos temas mais famo-
sos do artista, mas o mais ouvido foi 
mesmo “Povo no poder”.A imagem 
do músico esteve presente com muita 
força nas muitas t-shirts que uma ex-
pressiva falange de apoiantes trajava.

A imitar uma das imagens de 
marca do falecido músico, os fãs 
iam fazendo vivas, lançando punhos 
para o ar, ao mesmo tempo em que 
cantavam “Povo no poder”, ou “cor-
ruptos” e “assassinos fora”.

Além dos milhares de resistentes 
que acamparam na Praça da Indepen-
dência, mais pessoas se foram juntando 
ao longo das artérias percorridas pelo 
carro que carregava o caixão e tantas 
outras se juntaram ao último adeus já 
no cemitério de Michafutene, fazendo 
o local abarrotar de gente.(Redacção)

(Maputo) A inflação, em Mo-
çambique, acelerou para 10.30% 
em Fevereiro, contra 9,78% de 
Janeiro, indicam dados do Institu-
to Nacional de Estatísticas (INE) 
consultados pelo mediaFAX.  

O Banco de Moçambique (BdM) 
comenta que as frutas e vegetais e as 
propinas escolares são os produtos que 

Em Fevereiro

Inflação anual acelera para 10.30% 
mais contribuíram para o aumento da 
inflação, como consequência das cheias.

No mês em análise, quando compa-
rados com os de igual período de 2022, o 
INE indica que Moçambique registou um 
aumento de preços na ordem de 10,30%. 
As divisões de Alimentação e bebidas 
não alcoólicas e de Transportes, foram 
as que tiveram maior aumento de preços 

Principais Câmbios MZN
 em 13 de Março de 2023

Moeda     Compra     Venda
 ZAR/MT      3,47         3,51 
USD/MT        63,25        64,51
 GBP/MT      76,63         78,16
 EUR/MT     67,81         69,16

  Fonte: 
Nota: Cotações válidas apenas para 
montantes inferiores ao contravalor de 
5.000 USD (cinco mil dólares americanos)  
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Pontos de Fernando Lima, em directo todas   
sextas às 19H00.   Repetição  aos sábados    
às12H00 e aos domingos pelas 21H00.

O JORNAL PREPARADO PARA O LEITOR MAIS EXIGENTE.

RESERVE A SUA SUBSCRIÇÃO ATRAVÉS DO
correiodamanha@tvcabo.co.mz

c/c de redactormz@redacção.com

O JORNAL PREPARADO PARA O LEITOR MAIS EXIGENTE.

RESERVE A SUA SUBSCRIÇÃO ATRAVÉS DO
correiodamanha@tvcabo.co.mz

c/c de redactormz@redacção.com

COMPRE ATÉ 31 DE MARÇO NAS LOJAS LAM, AGÊNCIAS DE VIAGENS, LIGUE PARA 1737 OU VISITE WWW.LAM.CO.MZ  

Ofertas
Imperdíveis
em todos Voos 
Domésticos e Regionais.

Preços a partir de:
Xai-Xai - Maputo (Ida)

Nampula - Beira (Ida)

Maputo - Joanesburgo (Ida)

Chimoio - Maputo (Ida)

4,702 MZN

10,339 MZN

10,445 MZN

10,200 MZN

*T
E

R
M

O
S 

E
 C

O
N

D
IÇ

Õ
E

S 
A

P
LI

C
Á

V
E

IS
!

ao variarem com 16,71% e 16,50%, 
respectivamente.

Comparativamente a variação 
homóloga, todos os locais objecto de 
análise, tiveram um aumento, com a 
província de Inhambane a registar o 
maior incremento do nível geral de 
preços com cerca de 13,61%.

A seguir a Inhambane está as 
cidades de Quelimane (12,76%), de 

Chimoio (10,90%), Tete (10,73%), Nam-
pula (10,53%), Xai-Xai (10,08%), Beira 
(9,86%) e de Maputo (8,0%).

Para 2023, o Governo prevê 
um aumento do custo de vida, in-
fluenciado pela pressão da inflação a 
nível internacional. Segundo o Plano 
Económico e Social e Orçamento do 
Estado para 2023, a taxa de inflação 
poderá atingir 11,5%.(Redacção)

(Luanda) Angola vai man-
ter, por mais três meses, a sua 
componente na missão militar da 
Comunidade de Desenvolvimento 
da África Austral (SAMIM), com 
meios humanos e financeiros, equi-
valente a 1,1 milhões de dólares.

O Parlamento angolano apro-
vou o relatório parecer conjunto 
na especialidade e o projecto de 
resolução que autoriza o Presi-
dente da República a manter a 
componente angolana da Força em 
Estado de Alerta da Comunidade 
de Desenvolvimento da África 
Austral (SADC) em Moçambique.

O projecto de resolução, 
consultado pela Lusa, autoriza o 
Presidente, enquanto comandante 
em chefe das Forças Armadas a 
manter a componente angolana 
que será composta por 20 militares, 
designadamente dois oficiais no 
mecanismo de cooperação regio-
nal, oito oficiais no comando da 
força e 10 tripulantes.

A missão angolana contempla 
ainda meios materiais, nomeada-
mente uma aeronave de projeção aé-
rea estratégica, do tipo IL–76, meios 
financeiros no valor de 1.174.307 
dólares, com a duração de três meses, 

Angola renova 
presença na SAMIM

incluindo igualmente apoio logístico 
e treino, para fortalecer a capacidade 
das Forças Armadas de Moçambique.

O documento realça que Angola 
é Estado-membro da SADC desde a 
sua fundação, em 1980, sendo que, a 
comunidade rege-se pelos princípios 
da igualdade soberana, solidarie-
dade, não ingerência nos assuntos 
internos dos Estados e cooperação 
nos mais variados domínios.

A SADC, enfatiza igualmente o 
documento, preocupada com a situa-
ção de insegurança prevalecente em 
Moçambique, com actos terroristas 
perpetrados contra civis, mulheres e 
crianças inocentes em alguns distri-

tos da província de Cabo Delgado, 
realizou em 23 de Junho de 2021, na 
cidade de Maputo, Moçambique, a 
cimeira extraordinária dos chefes de 
Estado e do Governo, com o objectivo 
de avaliar a situação naquele país.

“Deste modo, a cimeira delibe-
rou sobre o envio de componentes da 
Força em Estado de Alerta da SADC, 
até 15 de Julho de 2021, com a finali-
dade de apoiar as forças de defesa de 
Moçambique (FADM), no combate ao 
terrorismo e aos actos de extremismo 
violento em Cabo Delgado”, sublinha 
o projecto de resolução.

A resolução que autoriza a ma-
nutenção da componente angolana 
na missão da SADC teve parecer 
favorável das comissões de Defesa, 
Segurança, Ordem Interna, Antigos 
Combatentes e Veteranos da Pátria, 
de Relações Exteriores, Cooperação 
Internacional e Comunidades Ango-
lanas no Estrangeiro e de Assuntos 
Constitucionais e Jurídicos.

O relatório parecer conjunto foi 
aprovado na especialidade em reunião 
conjunta das comissões de trabalho es-
pecializadas, com 31 votos a favor e sem 
votos contra ou abstenções.(Redacção)
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A  mediacoop, SA  informa  os seus clientes que, desde dia 10 de Agosto de 2018,   tem 
disponível o jornal SAVANA e o diário electrónico mediaFAX  no seu telemóvel, PC e 
tablet.  Para o fazer, aceda à nossa plataforma pelo link 
https://www.jornal.savana.co.mz O envio aos assinantes da cópia PDF será 
descontinuado nessa data.  Os assinantes com contrato em dia, receberão as
 senhas de acesso fornecidas pelo nosso Departamento Comercial.

Para mais informações contacte-nos:
Avenida Amílcar Cabral n.º 1049 R/C Maputo

E-mail: mediafax@mediacoop.co.mz  ou dinguizwayo.chiconela@mediacoop.co.mz
Cell: 84 2272591 | 82 3171100 | 21 301737

Direcção Comercial

mediaFAX  e

Publicidade

(Maputo) No quadro da preparação 
das eleições autárquicas a decorrerem em  
Outubro próximo, cerca de 700 magis-
trados judiciais e do Ministério Público 
irão beneficiar de formação sobre justiça 
eleitoral. O lançamento da formação foi 
feito, nesta segunda-feira, em conjunto 
com o Tribunal Supremo, durante um 
evento na Ponta do Ouro, distrito de 
Matutuíne, província de Maputo.

Segundo o Programa das Na-
ções Unidas para o Desenvolvi-
mento (PNUD), o objectivo é que 
os magistrados estejam a par das 
ferramentas e mecanismos legais 
para resolução de litígios eleitorais.

Apoiada pela embaixada da No-
ruega e pelo Alto Comissariado do 
Canadá em Moçambique, o PNUD 
espera que o resultado da formação 
seja a eliminação dos casos de violência 
eleitoral e uma ampla aceitação dos 
resultados dos escrutínios. Os litígios 
eleitorais são frequentes em todas as 

eleições moçambicanas.
A capacitação faz parte do pro-

jecto do PNUD de Apoio ao Fortaleci-
mento da Democracia e aos Processos 
Eleitorais em Moçambique, para o ciclo 
eleitoral 2022-2025, uma vez que, além 
das autárquicas deste ano, o país terá 
eleições gerais em 2024. 

Postos de recenseamento 
No entanto, os órgãos eleitorais 

acabam de aprovar os postos de recen-

seamento eleitoral e brigadas, às sextas 
eleições autárquicas marcadas para 11 
de Outubro do ano em curso.

São, no total, 4.292 postos de re-
censeamento eleitoral e 3.293 brigadas 
distribuídas em todo o país.

Os postos de recenseamento 
eleitoral foram aprovados na quinta 
sessão plenária extraordinária da Co-
missão Nacional de Eleições (CNE) 
e do Secretariado Técnico de Admi-
ração Eleitoral (STAE), realizado 
sábado passado, em Maputo.

O Conselho de Ministros marcou 
para 20 de Abril a 03 de Junho o recen-
seamento eleitoral, com vista às sextas 
eleições autárquicas de 11 de Outubro. 

(Redacção)
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Assinatura do jornal
A partir de 01 de Agosto de 2017

       DESTINO                                PERÍODO
                                     Trimestral        Semestral          Anual
TODO O PAÍS             1.000,00mt        1.850,00mt     3.500,00mt
                                      USD 20,00       USD 35,00      USD 60,00

PAÍSES DA SADC      USD 40,00       USD 75,00     USD 130,00

RESTO DO MUNDO    USD 50,00      USD  100,00   USD 200,00

Assinatura versao
electrónica                   USD 25,00        USD 40,00      USD 70,00

Cada período é renovável em qualquer altura do ano.
Entrega ao domicílio nas Cidades de Maputo, Matola e Beira.

Aceitamos propostas para novos agentes, distribuidores
 e angariadores de assinaturas em todo território nacional.

Para mais informação contacte:

Miguel Bila, 82 4576190 / 84 0135281 / 87 0135281
(miguel.bila@mediacoop.co.mz, mediafax@mediacoop.co.mz, mediafaxm@gmail.com)

Danilo Matsimbe, 82 7356980 / 84 5723175
APBX, 21 327631 / 21 301737 / 82 3171100 / 84 3171100

Fax, 21 302402 / 21 304265           admc@mediacoop.co.mz

1.550,00Mt       2.480,00Mt      4.340,00Mt

86 5723175

86 4576190

1.200,00Mt 2.300,00Mt 4.400,00Mt

USD 25,00 USD 40,00 USD 75,00

USD 40,00 USD 75,00 USD 130,00

USD 50,00 USD 100,00 USD 200,00

A partir de 20 de Abril de 2021

    4

Assinatura do Diário Electrónico
 2017

       DESTINO                                PERÍODO
                                     Trimestral        Semestral          Anual
Ordinária           2.000,00mt        3.850,00mt     7.300,00mt
                                          USD 0,00         USD ,00         USD ,00

Instituicao Nacional    3.850,00Mt     7.300,00Mt    11.700,00Mt

Embaixadas              5.000,00Mt     9.500,00Mt    18.300,00Mt

ONG’s                        5.000,00Mt     9.500,00Mt    18.300,00Mt

Cada período é renovável a qualquer altura do ano.
Contra valor em moeda estrangeira é feito ao cambio do dia,

Banco de Moçambique, venda.

Para mais informação contacte:

Srs. Fabiao Matavele ou Dinguizwayo Chiconela
(fabiao.Matavele@mediacoop.co.mz,  dinguizwayo.chiconela@mediacoop.co.mz, mediafaxm@gmail.com)

APBX, 21 327631 / 21 301737 / 82 3171100 / 84 3171100
Fax, 21 302402 / 21 304265           admc@mediacoop.co.mz
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Preparação das eleições autárquicas

PNUD projecta formação 
de 700 magistrados


