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EDITORIAL 
Tributo a Felisberto Naife (DG do STAE 2007-2022) 

Beira (O Autarca) – Não temos motivos necessários 
para o defender, muito menos o contrário. Conhecemos o 
SENHOR Felisberto Naife pela sua qualidade profissional. A 
primeira ocasião directa que o Editor Fundador do Jornal O 
Autarca conheceu pessoalmente o SENHOR Felisberto Naife, 
na Zambézia, numa missão profissional, conta que teve o cui-
dado de se aproximar e criar uma oportunidade de só sós para 
dizer que a impressão é completamente diferente do Felisberto 
Naife Director Geral do STAE que tem sido referido. 

Uma pessoa excelente, de qualidade única de educa-
ção, respeito, consideração, atenção, humildade profunda, 
bom sentido de humor interminável.  

O Editor Falume Chabane conta nas conversas regula-
res na Redacção sobretudo, ter continuado a busca do conheci-
mento referente ao Felisberto Naife e encontrou a religião ne-
le. 

 
Pode não merecer grande elogio, como não merece 

grande desgaste a sua identidade, pior numa situação incom-
provada relativamente a subsequência. Felisberto Naife tem a 
felicidade ímpar na medida de  que  se  pode  apenas  comparar 

a ele com ele próprio. O contrário é  sub- 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 18/04/2022 

Compra Venda Moeda País 

68.25 69.61 EUR UE 

63.2 64.46 USD EUA 

4.31 4.4 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

 Frase: Temos que aprender a viver mais simplesmente, para que os 
outros simplesmente possam viver – Gandhi 
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complexa tarefa. Tem uma magnitude que extrapola para além 
da capacidade técnica, logística, interesse e motivação. A pró-
pria inserção do Estado na estrutura global de promoção dessa 
actividade cívica é incontrolável face aos ditames da civiliza-
ção humana.  

O cartão de eleitor tornou-se o primeiro documento 
de identificação própria oficial, com fotografia e assinatura, 
emitido pelo Estado através do Secretariado Técnico de Ad-
ministração Eleitoral – SATE – (que esteve sob direcção geral 
de Felisberto Naife no período 2007-2022, no qual ocorreram 
três eleições gerais 2009, 2014, 2019 e igual número de elei-
ções autárquicas 2008, 2013 e 2018). 

Está de parabéns o Felisberto Naife pelo trabalho 
prestado que tem contribuído para a continuação do progresso 
quantitativo e qualitativo do estado do país e de vida dos seus 
cidadãos.  

Que uma vez nomeado imediatanmente esperava a 
desnomeação é o mínimo da compreensão. Ao Felisberto Nai-
fe advogamos merecimento honrosa, respeito e tratamento 
digno. Qualquer ensaio contrário é em vão. 

O Autarca deseja que o próximo nomeado – que pode 
ser conhecido ainda hoje – tem de manter a estabilidade dos 
processos eleitorais moçambicanos, tanto na mesma propor-
ção ou ainda melhor para justificar a decisão da sua escolha e 
continuar a conferir ao país credibilidade internacional na es-
fera da promoção do estado de direito democrárico até ao mais 
alto nível. Será muito importante consolidar os passos percor-
ridos, única, sem igual particularmente em Moçambique, fac-
to que orgulha os moçambicanos no concerto dos povos.■ 
(Redacção) 
 

jectivo, utópico. 
O Felisberto Naife foi um filho moçambicano que 

cumpriu o desafio que lhe foi incumbido meritoriamente pelo 
Estado Moçambicano, em momento algum solicitou essa in-
cumbência, e há que manter mérito ao trabalho das pessoas.  

O Felisberto Naife geriu o sistema eleitoral moçam-
bicano no contexto desafiante depois da expectativa que de-
correu dos pleitos anteriores amplamente apoiados pela co-
munidade internacional.  

Com recursos na sua maior proporção escassos, toda-
via havia toda necessidade de garantir o mínimo um activista 
eleitoral, um recenseador, um observador, um ponto com as 
condições tecnicamente comprovadas de acessibilidade para 
o cidadão ter o direito de cartão de eleitor e, posteriormente, 
assegurar uma sensibilização – a mais massiva que o país tem 
registado – papéis e urnas de voto na proporção dos concor-
rentes e uma assembleia de voto convencional para o cidadão 
exercer de forma segura e livre o dever e direito constitucio-
nal. Tudo isso feito num ambiente mais envolvente que o país 
tem registado, desde técnicos, profissionais e cidadãos de to-
da categoria e esfera, tornando a actividade e sua gestão a 
mais complexa, isento de possibilidade de exclusão para cada 
cidadão com direito adquirido de eleger e ser eleito. A eleição 
é o maior evento na sua extensão territorial, nomeadamente 
nacional, autárquico, provincial e futuramente distrital. 

A preparação e execução de eleições é em qualquer 
parte do mundo uma complexidade – em parte devido a di-
mensão do seu impacto – e, nem sempre, a sua realização com 
sucesso depende da disponibilidade da capacidade técnico-
profissional de quem é  responsável  de  liderar  e  executar  a 

Governador Bulha dirigiu o lançamento da campanha 
de vacinação animal edição 2022 bovinos nomeadamente febre afectuo-

sa, carbúnculo sintomático, brucelose 
entre outras doenças.  

 

Para a presente campanha a pro-
víncia tem como meta vacinar 43.7 90 
bovinos contra o carbúnculo sintomáti-
co, 29.248 bovinos contra a dermatose 
nodular, continuaremos a apostar no 
sector agropecuário pela sua contribui-
ção em carnes, que em 2021 a produção 
total foi 2.671.6 toneladas contra 2.23 
8.47 toneladas em 2020. O que represen-
ta um crescimento de cerca de 19%. 

 

“Com o lançamento da campa-
nha de vacinação de animais na provín-
cia, acreditarmos que o sucesso depende 
do envolvimento de todos, por esta via 
queremos convidar a todos produtores a 
participarem activamente nesta campa-
nha obedecendo o calendário da campa-
nha previamente estabelecido pelo sec-
tor de agricultura. Igualmente encoraja-
mos a participação dos promotores pe-
cuários nesta campanha concluiu – Lou-
renço Ferreira Bulha”.■ (C. Faume) 

Buzi (O Autarca) – O governa-
dor da província de Sofala, Lourenço 
Ferreira Bulha, presidiu o lançamento 
da campanha de vacinação de animais e-
dição 2022, na última quinta-feira (14A-
bril2022), na localidade de Bandua, dis-
trito de Búzi. 

 

Na ocasião, o governador da 
província de Sofala, explicou que esco-
lhemos o distrito de Buzi para o lança-
mento da presente campanha de vacina-
ção de animais porque o distrito de Buzi 
ocupa o primeiro lugar como o distrito 
que contribui com mais gados bovinos 
ao longo da província, por outro lado o 
governador recordou que Buzi, foi seve-
ramente afectado pelos efeitos nefastos 
dos ciclones, cheias e inundações, sur-
tos de doenças e mortalidade dos ani-
mais. A seleção do distrito de Buzi foi 
avaliado obedecendo esses critérios.  

 

Os criadores estão a rerguer-se  
 

 
e a constituir resiliência, através do em-
penho e dedicação tem sabido levar a 
vante o desafio de aumentar a produção 
e a  produtividade no subsector da a-
gropecuária com vista ao alcance da se-
gurança alimentar e nutricional na pro- 
víncia central de Sofala. 

O chefe do executivo Sofalen-
se na sua intervenção, afirmou que o 
lançamento da presente campanha de 
vacinação de animais, visa aumentar a 
cobertura de vacinação das principais 
doenças de notificações obrigatória nos  
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Lançamento do programa Avança Moçambique 
 A dedicação do Grupo Icro está 

focada no desenvolvimento, assessoria 
e implantação da gestão integral dos ac-
tivos industriais , que permite, entre ou-
tras funções, criar uma conexão entre 
máquinas e sistemas de manutenção por 
meio de dispositivos inteligentes e in-
fraestrutura, actuando com assertivida-
de na coleta de dados, análises e prog-
nósticos, visando a proteção, a conser-
vação e a produtividade dos ativos du-
rante o seu ciclo de vida. 

Garantir a performance opera-
cional dos activos de todos os segmen-
tos industriais, ser referência em resul-
tados através da gestão de activos indus-
triais e promover a melhoria de cus-
to/benefício para os clientes é a missão 
do Grupo Icro.■ (Redacção) 

 

 

Maputo (O Autarca) – A capi-
tal moçambicana, Maputo, acolheu on-
tem (18abril2022), a cerimónia de lan-
çamento do programa Avança Moçam-
bique, uma iniciativa da Icro Group 
Moçambique. 
  O evento tem como objectivo, 
valorizar e desenvolver a carreira pro-
fissional do trabalhador nacional, bem 
como evitar a rotatividade de pessoal 
nas indústrias locais e reduzir a taxa de 
desemprego, que é considerada alta. 

Com 67 anos de existência a I-
cro Group Moçambique, opera no mer-
cado moçambicano desde 2012, on-
de  inaugurou, em 2020, o IFTM, Insti-
tuto de  Formação  Tecnológica  de  Mo- 
çambique, dedicado à formação  técnica 

 

de jovens. 
 

É de salientar que a iniciativa 
foi anteriormente a 10 maiores indús-
trias do País, organizações não-gover-
namentais e representante da Secretaria 
de Estado para o Ensino Técnico Profis-
sional. 
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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 

Certas Manias dos Condutores estão Prejudicando a 
Segurança Rodoviária, o Carro e o Bolso de Tantos! 
 
 

 

da, tubagens, ligações, circuitos, produzindo avarias de difícil 
análise do problema, insegurança, multiplica custos adicio-
nais, enquanto que,... evitáveis. 

 

4.    Girar o volante, com o veículo parado: 
Provoca sobrecarga no conjunto de direção hidráuli-

ca ou eléctrica, danifica os retentores, causa vazamento de ó-
leo, força circuitos ao extremo, desgaste irregular e prematuro 
dos pneus, com consequências de perdas em segurança e altos 
custos de reparação. 

 

5.    Deslizando numa rampa, em "ponto morto" ou 
em N,  acto crítico e,... Muito GRAVE! 

 

Muitos condutores, instrutores, supervisores e até 
mecânicos, ainda acreditam que estão economizando com-
bustível ao realizar esta crítica ação.  

 

Porém, na verdade, isso só faz os automóveis com in-
jecção eletrônica (quase todos), apresentarem ainda um maior 
consumo de combustível e outros desgastes!  

 

Além disso, esta errada prática sobrecarrega os tra-
vões e  proporciona risco agravado em perdas por Insegu-
rança  em nome da condução! 

 

6.    Guiar com a mão sobre a alavanca das mudan-
ças: 

 

Esse mau vício e por vezes aparente estilo, mas erra-
do e crítico na condução, pode parecer inofensivo, mas causa 
desgastes e prejuízos às engrenagens da transmissão.  

Além disso, tenhamos presente que, todos os condu-
tores devem manter as duas mãos o mais tempo possível no 
volante, por motivos óbvios, garantindo o melhor domínio da 
condução em segurança. 

O suficiente é colocar a mão na alavanca, somente ao 
necessário, para trocar de marcha ou em processo, ao estacio-
namento. 

7.   Obrigar os pneus a subirem os passeios ou a 
vencerem irregularidades acentuadas: 

Diminui a vida útil dos pneus, prejudica a direção, a 
suspensão do veículo, os consumos e a segurança. 

Contribui também ao desalinhamento, desequilíbrio 
no balanceamento das  rodas,  porque  desfigura  a  lateral   do  

Manias actuais e Vícios do passado, guiando mal u-
ma viatura, continuam a prejudicar a Segurança Rodoviária, 
os gastos, custos e emissões,... 

 

 
 

Entre variados maus hábitos, optamos por resumir, os 
mais comuns: 

1. Deixar o pé sob o pedal da embraiagem: 
Ao manter o pé na embraiagem, danifica as peças 

desse composto, diminuindo a vida útil em até 50%. O indica-
do é colocar o pé no pedal apenas nos momentos de arranque, 
ao trocar de marchas e na paragem. 
            2.   Circular com o combustível na reserva e com al-
guma frequência: 

Com esta má prática, ocorrem danos para os injecto-
res, desgastando-os,  os Filtros ficam colmatados em anteci-
pação, grave mau funcionamento do motor, e sobretudo, desa-
fiando a insegurança rodoviária.   

NB, o pouco combustível no fundo do tanque usado 
em reserva, concentra impurezas, misturas, danificam a bom-
ba, todo o sistema de alimentação, rendimento, e emissões de 
escape.  

Além disso, aumentam as perdas por evaporação, a-
gravando os consumos, os custos em oficinas, despesas, en-
cargos adicionais, fora de controlo e de manutenção. 

3.   Passar em Lombas, com a viatura na diagonal: 
ERRO GRAVE! 

Este recorrente vício, causa torção na carroceria do 
carro, que pode passar por um rompimento de  pontos  de  sol- 

 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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crédito situa-se em 93%. Considerando 
os riscos deste sector e o grupo-alvo, es-
tes indicadores demonstram a seriedade 
e profissionalismo da parceria ICM-Ga-
pi”, acrescentou Amiro. 

Das 260 operações de crédito 
financiadas, 13% foram para o agro-
processamento e 87% para a comercia-
lização agrícola.  

 

Cerca de 40% destas operações 
beneficiaram empresas de jovens. De a-
cordo com um relatório conjunto das 
duas instituições, “estas percentagens, 
nos remetem à necessidade de incenti-
var os jovens a optarem pelo empreen-
dedorismo, mais concretamente a abra-
çarem a área da comercialização agríco-
la, como forma de aumentarem o rendi-
mento das suas famílias”. 

A região norte do País absorveu 
65% do valor total financiado pela LCC 
A. Milho, feijões, gergelim, soja, ervi-
lha, amendoim, castanha de caju, arroz 
e mandioca seca são os produtos mais 
adquiridos pelos comerciantes rurais.  

 

“Apesar das dificuldades im-
postas pela pandemia da  covid-19  e  re- 

Maputo (O Autarca) – O Ins-
tituto de Cereais de Moçambique (ICM) 
e a Gapi aprovaram um programa de 
mobilização de recursos adicionais para 
reforçar a Linha de Crédito de Comer-
cialização Agrícola (LCCA), um instru-
mento que, desde a sua criação em De-
zembro de 2018, já financiou 260 ope-
rações, num montante acumulado de 37 
4 milhões de meticais. Em 2021, a LCC 
A financiou a compra aos agricultores 
familiares de 93,3 mil toneladas de pro-
dutos diversos. 

 

“Face aos resultados até aqui 
alcançados e ao crescimento da capaci-
dade e da procura dos agricultores fami-
liares e comerciantes rurais, é importan-
te que para esta campanha se consiga re-
forçar a LCCA com mais 100 milhões 
de meticais”, disse o director financeiro 
da LCCA, Amiro Abdula.   

 

“Este instrumento tem tido im-
pacto positivo nas economias locais e o 
rigor na sua gestão assegura que esta 
carteira de crédito se encontre com bai-
xo índice de atraso, na ordem 7%, e a ta-
xa   de   cumprimento  no  reembolso  do 

Manter uma regular Formação Adequada sobre os 
procedimentos que necessita de saber aplicar em alinhamen-
tos ao método da Condução Defensiva!                                           

 

O Facilitador, mais Seguro do que um Seguro, Útil, 
Economiza, reduz emissões, melhora os desempenhos e dis-
ponibilidades do veículo, preocupações prudentes e sobretudo 
multiplicam-se as Boas Práticas aos mais jovens, tanto na 
Empresa, como no trânsito, bem assim na Família, abrangen-
do Comunidades. 

 

Disponível ?.... 
Sim,....tão simples, basta acesso ao WhatsApp ou Wifi! 

 

Atentamente ao dispor,...o Facilitador,... 

 

pneu em prejuízo da banda de rodagem.  
Perigos na circulação dali em diante, perdas na efi-

ciência de travagem, na estabilidade, na aderência, e justa-
mente considere Grave, porque tais defeitos Não se apresen-
tam visíveis, dificultando a detecção de avarias, necessários 
correctivos, mantendo os custos a subirem, em todos os Km. 
 

Como é fácil de Evitarmos ? 
Decidir sob compromisso Profissional, realizar e Ele-

var a Manutenção do Seu Conhecimento,  absorver e facili-
tar a melhor condução por actos preventivos a uma Maior Se-
gurança, menores interferências, reduzir riscos, perdas e cus-
tos evitáveis, sejam de combustível, peças, oficinas, Sem car-
ro, e muitos outros imprevistos. 
 

Através da LCCA: ICM e Gapi programam reforço 
da comercialização agrícola cursos escassos, a LCCA, obteve um 

aumento de cerca de 41% de empregos 
criados/gerados em 2021 em relação ao 
acumulado até 2020”, lê-se no docu-
mento que vimos citando, acrescentan-
do que “com efeito, 982 novos empre-
gos foram criados, sendo 361 mulheres 
e 621 homens. Portanto, a LCCA permi-
tiu, até ao momento, a criação e/ou ma-
nutenção de 1567 empregos, maiorita-
riamente nas zonas rurais”. 

A LCCA foi criada para finan-
ciar a comercialização agrícola, bem co-
mo actividades de agro-processamento, 
com prioridade para as regiões onde os 
camponeses têm mais dificuldade de a-
ceder aos mercados. A parceria entre o 
ICM e a Gapi tem também promovido 
investimentos para a ampliação e mo-
dernização de infraestruturas de arma-
zenamento, conservação e processa-
mento dos bens comercializados.■ (R) 
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