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Comercial



Membros da Associação de Confeiteiros e Co-
zinheiros de Moçambique  inteiraram-se, na 
passada Terça-feira, na cidade da Beira, provín-
cia central de Sofala, sobre a legislação da segu-
rança social, com enfoque no Regulamento da 
Segurança Social Obrigatória (SSO), aprovado 
pelo Conselho de Ministros, através do Decre-
to nº 51/2017, de 9 de Outubro, bem como do 
funcionamento do sistema de segurança social 
vigente em Moçambique.

O facto aconteceu durante a II Conferência 
Nacional desta agremiação profissional, que de-
correu na capital provincial de Sofala, para onde 
o INSS foi convidado a divulgar os seus serviços 
aos 94 participantes presentes e outros con-
vidados, tendo em conta a consciencialização 
desta classe de trabalhadores sobre a impor-
tância de estar inscrito no sistema da segurança 
social, neste caso a obrigatória, gerido pelo Ins-
tituto Nacional da Segurança Social (INSS), para 
o seu futuro social.
Para o efeito, a delegação provincial do INSS 
em Sofala, que movimentou uma equipa téc-
nica para o efeito, expôs na sua tenda toda a 
informação inerente ao sistema, onde, igual-
mente, foi instalada a plataforma informática 
SISSMO (Sistema de Informação da Segurança 
Social de Moçambique), através da qual foram 
respondidas questões relacionadas com a segu-
rança social, como foram os casos de pedidos 
de situação contributiva, a emissão de cartões 

de beneficiário, a manutenção voluntária no sis-
tema (MVS), bem como sobre os trabalhadores 
por conta própria (TCP).
Durante a interacção com os visitantes, a 
equipa técnica do INSS explicou as vantagens 
decorrentes da inscrição e do pagamento de 
contribuições ao sistema de segurança social, 
tendo ainda distribuído folhetos (desdobráveis) 
sobre diversos serviços prestados pela institui-
ção.
Os confeiteiros e os cozinheiros, entre os quais 
os que se enquadram no regime dos TCP, têm 
sido alguns dos grupos sobre os quais o INSS 
tem prestado uma especial atenção no seu 
processo de mobilização e inscrição, dada a na-
tureza da sua actividade, através da criação de 
facilidades para a sua inscrição e no âmbito do 

pagamento das suas contribuições, sem, muitas 
vezes, precisarem de se deslocar aos balcões 
da instituição, quer através de brigadas móveis, 
quer de plataformas informáticas, actualmente 
usadas no contexto da modernização e infor-
matização do sistema.
O sistema de segurança social gerido pelo INSS 
é de natureza contributiva, daí advindo a neces-
sidade e a importância do pagamento das con-
tribuições, principalmente no regime dos Traba-
lhadores por Conta Própria (TCP), porque o 
simples facto de estar inscrito e não pagando 
as respectivas contribuições não garante os 
direitos previstos no Regulamento da Seguran-
ça Social Obrigatória, mais concretamente os 
benefícios que ele oferece aos trabalhadores e 
seus os dependentes.
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A Governadora de Manica FRANCISCA 
TOMÁS olha as dinâmicas actuais que ca-
racterizam o país e a província em particu-
lar, como factores que impõe responsabili-
dades mais acrescidas a corporação.

Por estarmos numa aldeia global, a dirigen-
te explica que as características da crimina-
lidade vão mudando em função das trans-
formações sócio económicas exigindo para 
tal, uma capacidade de resposta. 

Nas celebrações dos 47 anos da criação da 
PRM, FRANCISCA TOMÁS reconhece que 
várias vezes as comunidades tem sido con-
frontadas com o registo de factos, que nal-
gumas vezes desconhecem-se os autores, 
o que desafia a corporação a aprimorar es-
tratégias de actuação, para que se adeque 
às exigências do momento.
Para o efeito, a governante reitera e reafir-
ma o comprometimento do Conselho Exe-
cutivo Provincial de Manica em continuar a 
trabalhar em estreita colaboração com a 
PRM, visando tornar a província mais se-
gura. A população da província de Manica 
exige-se uma coordenação permanente 
com a corporação,visando estancar a cri-
minalidade.

Cozinheiros e confeiteiros inteiram-se do sistema da 
segurança social

Política

Governadora de Manica exige responsabilidades 
acrescidas a PRM no combate à criminalidade 



Os antigos colaboradores da multinacional 
brasileira Vale, em Tete, e que atualmente 
pertence à Vulcan Resources, paralisaram as 
atividades desde a semana passada. Exigem 
esclarecimentos sobre o seu futuro laboral.

Os antigos trabalhadores da Vale dizem es-
tar em greve por não terem sido avisados 
nem sobre o processo de venda da Vale, nem 
sobre a transferência da mina de carvão de 
Moatize para a Vulcan Resources.
Afirmam que não conhecem ninguém ligado 
ao novo patronato e também não há comu-
nicação entre as duas partes, até porque a 
marca da Vale continua patente em todos os 
equipamentos de trabalho.
"Parece que nos querem vender"
Além disso, temem pelo futuro na empresa, 
uma vez que não conhecem o comporta-
mento e as exigências dos novos donos de 
uma das maiores minas de carvão mineral 
a céu aberto a nível mundial, lembra o re-
presentante dos trabalhadores, que preferiu 
ocultar o nome alegando possíveis represá-
lias da empresa.
"Disseram que começou a trabalhar no dia 
25, mas nós notámos a presença desta em-
presa desde o princípio deste ano, já estava 
aqui a operar, mas nunca essa empresa nova 
aproximou-nos para se apresentar sequer, 
para conhecer quem são os trabalhadores 
desta empresa", contou uma fonte citado 
pela DW.
O representante dos trabalhadores acres-
centou ainda que "não podemos ser vendi-
dos", numa alusão ao sucedido com a em-
presa.
"E mesmo a empresa Vale, que é dona des-

ta mina, nunca nos despediu, nunca veio di-
zer nada com relação a esta venda. Então, 
nós como trabalhadores, achamos que não 
é correto. Parece que nos querem vender 
como venderam as máquinas, a terra e como 
venderam o carvão. Nós não somos carvão", 
sublinha.

A venda das minas da Vale em Tete, a linha 
férrea e a estrutura portuária em Nacala, no 
valor total de 257 milhões de euros, foi con-
cluída em finais de abril, com o aval do Go-
verno moçambicano, que vai receber mais-
-valias deste negócio.
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Falta de comunicação entre as duas partes leva 
ex-trabalhadores da Vale em greve
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Arko Seguros reforça apoio na chegada da Maratona 
da Unidade Nacional 
Trata-se da Maratona do atleta Donaldo Sal-
vador, que ligou Cabo Delgado a Maputo, por 
via terrestre, num percurso de mais de 3.000 
km

A Arko Seguros, no âmbito do seu progra-
ma de responsabilidade social corporativa, 
juntou-se a esta iniciativa que por um lado, 
reforça o compromisso da empresa no apoio 
ao desporto nacional através do incentivo à 
prática desportiva com a promoção de hábi-
tos saudáveis, e por outro, enaltece também 
a causa da celebração do 25 de Junho. Nesta 
data, os moçambicanos juntam-se para reco-
nhecer o contributo e o papel de todos os 
que lutaram para conquistar a independência, 
não só individual, mas do País como um todo, 
uno e indivisível.
Recorde-se que Donaldo Salvador, que vem 
representando o país em várias provas inter-
nacionais de patinagem tais como: 45ª edição 
da maratona BMW BERLIN MARATHON IN 
LINE SKATE 2019 e 46ª edição da maratona 
BMW BERLIN MARATHON IN LINE SKATE 
2021, destacando-se também a sua participa-
ção em vários campeonatos e provas nacio-
nais, foi galardoado em 2021, pelo Presidente 
da República, com medalha de Mérito Des-
portivo.
De acordo com Miguel Navarro, PCE da 
Arko Seguros, este apoio “ocorre numa épo-
ca em que se incentiva à prática do desporto 

como forma de promoção de estilos de vida 
saudáveis.”
“O nosso compromisso estará sempre aliado 
ao bem-estar social, privilegiando iniciativas 
que potenciem a melhoria das condições de 
vida das nossas populações nos seus mais va-
riados contextos”, acrescentou Navarro. 
A Arko Seguros, como empresa patrocinado-
ra do atleta e da iniciativa desde a primeira 
hora, convida toda a população de Maputo 
e arredores a juntar-se ao longo do percur-
so, para uma calorosa e vibrante receção ao 
atleta. Lembrar que devem ser cumpridas 
de forma rigorosa todas as instruções e re-
comendações das entidades policiais, bem 
como da organização da Maratona, para que 
se evitem sinistros durante o percurso de 
acolhimento ao atleta à sua chegada.

A ARKO Companhia de Seguros SA é uma 
empresa moçambicana cotada em Bolsa e 
que exerce actividade em Moçambique desde 
Janeiro de 2017. Presente nas quatro maiores 
cidades do país, nomeadamente Maputo, Bei-
ra e Nampula e Tete, a empresa desenvolve 
uma estratégia de expansão e crescimento 
sólida e alinhada com os objectivos de inclu-
são financeira. O seu portefólio de produtos 
e serviços inclui um conjunto de soluções 
para a proteção, gestão e mitigação de risco, 
respondendo às expectativas dos seus clien-
tes, agregados a um serviço personalizado de 
elevada qualidade. A Arko Seguros é nortea-
da pelos valores de integridade, profissiona-
lismo, competência, transparência e respon-
sabilidade social corporativa.

O Governo dos E.U.A., através da Agência 
dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 
Internacional (USAID), lançou um novo pro-
grama na província de Sofala para apoiar os 
esforços de reconstrução nas comunidades 
afectadas por ciclones e outras catástrofes 
naturais.

Trabalhando em estreita colaboração com 
governos locais, empresas e membros da co-
munidade, o programa irá reconstruir casas 
e infra-estruturas de serviço público para 
torná-las mais resistentes a futuros choques 
climáticos.
O programa irá conceber e construir 24 edi-
fícios públicos que servirão como escolas, ar-
mazéns comunitários, mercados, e centros de 
saúde que podem tornar-se abrigos seguros 
durante ciclones e inundações.  Este progra-
ma irá também proporcionar formação em 
práticas agrícolas resilientes, gestão financei-
ra, e técnicas de construção resistentes às 
intempéries.

“Moçambique é um dos países mais vulnerá-
veis a catástrofes naturais, que se agravaram 
nos últimos anos devido às alterações climá-
ticas.  Este investimento em infra-estruturas 
multiusos é um investimento em comunida-
des resilientes para ajudar a salvar vidas e 
meios de subsistência", disse o Embaixador 
dos E.U.A. Peter H. Vrooman.
A USAID fará uma parceria com o Programa 
das Nações Unidas para os Assentamentos 
Humanos (UN-Habitat) e a Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e Agricul-
tura (FAO) para implementar este programa, 
conhecido localmente como Recuperação 
Resiliente da USAID em Sofala. O programa 
centrar-se-á nas áreas de baixa elevação do 
Corredor da Beira na Província de Sofala, 
prestando apoio directo a aproximadamente 
8.000 famílias.  Os edifícios públicos construí-
dos irão reduzir a vulnerabilidade a riscos cli-
máticos para 650.000 pessoas que vivem nos 
distritos de Dondo, Buzi e Nhamatanda.  A 
USAID investirá 10,1 milhões de dólares nes-
te programa ao longo de três anos.
A construção de resiliência para futuras 
emergências é uma componente crítica da as-
sistência mais ampla do Governo dos E.U.A. 
em Moçambique. Em estreita colaboração 
com o Governo da República de Moçambi-
que, o Governo dos E.U.A. fornece mais de 
500 milhões de dólares em assistência anual 
para ajudar Moçambique a construir um país 
mais saudável, mais seguro, mais democrático 
e mais próspero para todos os cidadãos.

E.U.A. Lança o Programa de Recuperação Resiliente da 
USAID na Província de Sofala
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Camões expõe Saramago

“Voltar aos passos que foram dados” é o 
título da nova exposição inaugurada no 
Centro Cultural Português na Cidade de 
Maputo. A exposição representa a biografia 
de José Saramago.

 
Para celebrar o centenário de Saramago, 
foi preciso “Voltar aos passos que foram 
dados” e resgatar uma expressão de José 
Saramago no livro intitulado “Viagens em 
Portugal”. O escritor volta no tempo para 
perceber o caminho que percorreu e fazer 
com que os outros também aprendam.
“Voltar aos passos que foram dados é ver 

como Saramago se fez um grande escritor 
a partir de um tempo, numa condição em 
que nada indicaria que assim fosse”. Expli-
cou o português Carlos Reis, Comissário-
-Geral para o Centenário de Nascimento 
de José Saramago. “E, porque temos que 
aprender constantemente, abre-se então a 
lição do Saramago com textos e imagens 
em paralelo. José Saramago é um autor de 
obras absolutamente invulgares, porque 
além do mais, elas falam da condição huma-
na, da justiça, opressão, liberdade, falam de 
temas que pela sua condição humana são 
de agora e são de sempre. Mas podemos 
dizer também que um escritor a quem, cer-

tamente, outros celebrarão os duzentos 
anos”.
A exposição estará disponível no Centro 
Cultural Português em Maputo até 4 de 
Junho.
José Saramago (1922-2010) foi um im-
portante escritor português. Destacou-se 
como romancista, teatrólogo, poeta e con-
tista. Recebeu o Prémio Nobel de Literatu-
ra e o Prémio Camões.
José Saramago nasceu em Azinhaga de Ri-
batejo, no concelho de Golegã, distrito de 
Santarém, Portugal, no dia 16 de Novembro 
de 1922.
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Das Regras de Ouro - Eficientes para EVITAR a Fadiga 
ao Volante!
Caros Colegas Profissionais,...
Parece,  mas o domínio e controlo, ainda 
Não chega a Quem assegura as rodas, To-
dos os Km,  em movimento!

Por Carlos Sousa

Regras de ouro a Evitar o cansaço do 
Condutor:
•Não confie, esperando sinais de Alerta 
Electrónicos, pois infelizmente em maio-
ria,...Não actuam atempadamente Pre-
ventivos, chegam sim,..... tarde demais!
•Durma entre 7 a 8 horas, efectivamente 
tranquilas !
•Condução Diurna - Pare a cada 2 horas, 
assegure os alívios físicos e realize Sem-
pre, exercícios de alongamentos !
•Ao volante durante a Noite, o método 
Preventivo ao risco deve ser Mais Exi-
gente, fazendo paragens por cada 1h e 30 
minutos seguidas ao volante, para aliviar 
também as perdas e consequências rela-
tivas a perdas de visão ( 20 a 25% de do-
mínio reduzido pelo impacto Nocturno! )
•Beba água para assegurar hidratação ne-
cessária, facilita o bom estado físico, so-
bretudo, a capacidade de atenção.
•Mantenha presente e Activa a Disciplina 
Profissional
•Antes da partida para Dirigirmos Km, 
diurnos ou nocturnos, a Família, espera-
-nos Saudáveis, facilitando, Todos os Pró-
ximos Km!
Não apenas o perigo de adormecer ao 
volante, mas também que o cansaço, pio-
ra os nossos reflexos, a acuidade visual 
e as decisões que tomamos na condução 
não são nunca as necessárias, suficientes 
e atempadas !
Colisões traseiras, desvios de via, inva-
sões da pista contrária, erros de opera-
ção dos comandos, velocidade inadequa-
da, travagens desnecessárias, desvios de 
obstáculos, acelerações não conformes, 
seleção menos adequada das mudanças 
na transmissão, todos os gastos/consumí-
veis, custos de operação e de manuten-
ção em desafios por excesso,...
Resulta da relação com a fadiga/cansaço 
do condutor, porém da responsabilida-
de também, da distração da supervisão, 
mas,.... sobretudo graves desvios admiti-
dos e adormecidos em nome dos proce-

dimentos de SSTMA, ou HSE !
Conduzir sob os efeitos da fadiga leva-
-nos a cometer tantos e mais erros, quan-
do comparados como se estivéssemos a 
guiar sob os efeitos do álcool !
Saudações por maior atenção na discipli-
na e responsabilidades que envolvem e 

requerem o empenho nos actos de for-
mação adequada, para assegurar, facilitan-
do uma mobilidade motriz, econômica, 
segura, Amiga do Cliente, e menos cáusti-
ca ao meio Ambiente ! 

Opinião 
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Em Moçambique, no sector das águas en-
garrafadas, a Água da Namaacha é a única 
certificada internacionalmente com a ISO 
22000. A ISO 22000, também conhecida 
pela expressão “da colheita à mesa”, nes-
te caso, “da fonte à mesa”, é a mais exi-
gente certificação internacional para uma 
empresa do ramo alimentar.
 

Esta certificação da Sociedade de Águas 
de Moçambique (SAM), significa que a 
empresa cumpre os mais altos níveis de 
rigor em todo o seu processo de Capta-
ção, Produção de Embalagens (Garrafas e 
Garrafões), Enchimento, Produto Acaba-
do e Expedição, garantindo que todo o 
seu produto se encontra nos mais eleva-
dos padrões de qualidade em contexto 
internacional.
Filipe Pereira, Director da Qualidade da 
SAM, refere que a aplicação de um siste-
ma integrado da ISO 9001 e ISO 22000 
permite que na Unidade Fabril de Na-
maacha se consiga cumprir com os mais 
elevados níveis de Higiene, Segurança Ali-
mentar e Gestão, focados numa óptica de 
melhoria contínua dos processos, de for-
ma a ser facultado um produto sublime 
aos nossos clientes. 
Filipe Pereira fez questão de, em nome 
da Água da Namaacha e como forma de 
partilhar a honra desta certificação, dei-
xar um convite às moçambicanas e aos 
moçambicanos para que visitem a Unida-
de Fabril de Namaacha, para atestarem 
por si próprios aquilo que cada vez mais 
se assume como o ícone da indústria ali-
mentar nacional.
Esta certificação internacional de exce-
lência no que tange à qualidade de todo 
o processo produtivo, obtida pela Água 
da Namaacha, é mais uma valorização que 
esta marca, que já nos habituou a este 
standard de triunfos, trás para Moçam-
bique, para a indústria nacional e para a 

capacidade humana da nossa pátria.
Verdadeira embaixadora e pioneira na 

evolução da indústria nacional, a Água da 
Namaacha atinge o topo a nível mundial 
no seu sector, tornando-se um farol fun-
damental para os desígnios de desenvolvi-
mento nacional.
A pouco mais de um mês da celebração do 
47º aniversário da independência nacional, 
da comemoração do Dia de Moçambique, a 
Água da Namaacha colabora, uma vez mais, 
de forma concreta e assertiva, para a con-
solidação do sonho de Samora Machel e de 
milhões de outros patriotas, na construção 
de um Moçambique empreendedor, dinâ-
mico e próspero.

Sociedade
Água da Namaacha única certificada internacionalmente 
pela ISO 22000 
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Desporto Internacional

Pierre-Emerick Aubameyang vai 
deixar de jogar pela seleção nacio-
nal do Gabão, anunciou, esta quar-
ta-feira, a federação de futebol do 
Gabão, que dá conta de uma carta 
recebida do avançado do FC Bar-
celona.
 
O 'ponto final' na carreira de 
Aubameyang ao serviço da sele-
ção acontece 13 anos depois do 
primeiro jogo, que foi em 28 de 
março de 2009, na vitória por 2-1 
sobre Marrocos. Aos 32 anos, para, 
com 72 jogos disputados e 30 go-
los marcados.
Na carta de despedida, o até ago-

ra capitão da seleção agradece ao 
povo do Gabão, aos selecionado-
res e colegas de seleção e também 
ao pai, igualmente internacional 
pelas 'panteras' nos anos 80 e 90.
Infetado com o coronavírus, Au-
bameyang não competiu na Taça 
das Nações Africanas (CAN) que 
se disputou no início do ano, nos 
Camarões. Após análises, foi desa-
conselhado a jogar, por ter lesões 
no coração.
O Gabão já não contará com ele 
no arranque das eliminatórias da 
CAN2023, cuja fase final está pre-
vista para a Costa do Marfim.

Aubameyang abandona seleção 
nacional do Gabão

O DIA

Finalmente o Seleccionador Nacional Chi-
quinho Conde divulgou, através de um 
comunicado difundido pela Federação Mo-
çambicana de Futebol nas suas páginas nas 
redes sociais, a convocatória dos Mambas 
tendo em vista os jogos de arranque para 
a fase de qualificação para ao CAN-2023 
diante do Ruanda (a 2 de Junho) e Benin (a 
8 de Junho).

A pré-convocatória contém nomes de 35 
jogadores, dos quais 23 actuam no Moçam-
bola e num contacto breve que o treinador 
manteve com o LanceMZ “está extensa lis-
ta tem também em vista começar a prepa-
rar os Mambas para a qualificação para o 
CAN-Interno, cujas eliminatórias arranca-
ram em Junho, e para a Taça COSAFA”.
A convocatória definitiva para os jogos 
do início do mês dw Junho será divulgada 
em conferência de imprensa, em princípio 
aprazada para o dia 29 de Maio, na sede 
da FMF, isto depois do jogo amigável que 
os Mambas projectam fazer a 24 de Maio 
diante da sua congénere do Eswatine.
Eis a lista dos 35 jogadores convocados: 

GUARDA-REDES
Ernan Siluane - União Desportiva de Songo
Ivane Urrubal - Associação Black Bulls
Victor Guambe - Costa do Sol
DEFESAS
Ifren Matola - União Desportiva de Songo
Clésio Baúque - CS Marítimo
Fidel de Sousa - Associação Black Bulls
Reinildo Mandava - Atlético de Madrid
Francisco Muchanga - Costa do Sol
Bruno Langa - GD Chaves
Edmilson Dove - União Desportiva de 
Songo
José Mauai - Ferroviário de Maputo
Zainadine Júnior - CS Marítimo
Edson Sitoe - FC Bordeaux
Martinho Thauzene - Associação Black 
Bulls
Alberto Alface - Ferroviário da Beira
MÉDIOS
Manuel Kambala - Baroka FC
Shaquille Nangy - Ferroviário de Maputo
Amade Momade - União Desportiva de 
Songo
Feliciano Jone - Associação Black Bulls
Saddan Guambe - Ferroviário de Maputo

João Bonde - Ferroviário da Beira
Manuel Tanala - Costa do Sol
Adamo Alifa - Ferroviário da Beira
Elias Pelembe - Royal AM
AVANÇADOS 
Geny Catamo - Vitória SC
Gildo Vilanculos - Amora FC
Witness Quembo - Nacional da Madeira
Reginaldo Fait - Dinamo Tirana
Salas Malico - Ferroviário de Nampula
Isac Carvalho - Ferroviário de Nampula
Melven Choi - Ferroviário da Beira
Melque Alexandre - Associação Black Bulls
Dayo António - União Desportiva de Son-
go
Stélio Ernesto - Costa do Sol
Stanley Ratifo - CfR Pforzheim
LanceMZ 

Os 35 escolhidos do Chiquinho Conde para o CAN-2023

Comercial

Sexta-feira 
20 de Maio de 2022



9 MundoSexta-feira 
20 de Maio de 2022

No Palácio da Cultura da vila de Derha-
chi, situada 10kms a norte de Kharkiv, os 
bombeiros ucranianos trabalham na ope-
ração de rescaldo, depois do edifício, uti-
lizado como um centro de assistência hu-
manitária, ter sido atingido por um míssil 
do inimigo. As forças russas continuam os 
bombardeamentos, apesar do sucesso da 
contra-ofensiva ucraniana em várias povoa-
ções nos arredores de Kharkiv.
 
Esta quarta-feira, foram evacuados mais 
soldados ucranianos do complexo meta-
lúrgico de Azovstal, em Mariupol. Vários 
autocarros foram vistos a deixar a fábrica, 
acompanhados por veículos militares rus-
sos.
A Rússia afirmou em declarações que se 
renderam mais 694 tropas ucranianas, cujo 
destino não foi clarificado.
Em discurso na quarta-feira à noite, o pre-
sidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy 
anunciou o prolongamento da Lei Mar-
cial na Ucrânia por mais 90 dias. Segundo 
o presidente, a medida tem por objetivo 
"proporcionar ao exército e demais en-
volvidos todas a ferramentas legais para a 

defesa da soberania", acrescentando que 
"as forças ucranianas irão retomar todas a 
cidades presentemente ocupadas."
Os Estados Unidos anunciaram a reaber-
tura da sua embaixada em Kiev, um sinal 
de regresso à normalidade um mês após 

o recuo das forças russas. O secretário de 
estado norte-americano Antony Blinken 
afirmou em comunicado que a decisão se 
tornou possível devido à coragem e deter-
minação do povo ucraniano na defesa con-
tra a ofensiva russa.

O anúncio é feito na sequência de um arresto 
feito pelas autoridades russas, que, segundo 
um porta-voz, confiscaram o acesso à conta 
bancária da empresa no país. Um porta-voz 
da Google anunciou, esta quarta-feira, que a 
filial da Rússia vai declarar falência. Esta de-
cisão surge depois de as autoridades russas 
terem confiscado as contas bancárias da gi-
gante tecnológica, segundo avança a Reuters.
 

"O arresto da conta bancária russa da Goo-
gle por parte das autoridades fez com que se 
tornasse impossível que os nossos escritó-
rios continuassem em funcionamento", expli-
cou o responsável. A mesma fonte acrescen-
tou que se tornou também impossível "pagar 
aos trabalhadores que estão na Rússia, pagar 
a fornecedores e também cumprir com ou-
tras obrigações financeiras".
A empresa não confirmou se houve outros 
arrestos ou se o constrangimento no acesso 
à conta bancária foi o único motivo que le-
vou a subsidiária a avançar com o pedido de 
falência.
Uma estação televisiva que é propriedade de 
um oligarca russo tinha noticiado, em abril, 
que os oficiais de justiçam tinha confiscado 

um milhão de rublos, cerca de 14 mil euros, à 
empresa. Assinala-se, esta quarta-feira, o 84.º 
dia da invasão russa da Ucrânia. Segundo os 
mais recentes dados confirmados pela Or-
ganização das Nações Unidas (ONU), que 

alerta que o número real pode ser muito su-
perior, 3.752 civis morreram e outros 4.062 
ficaram feridos desde o início da invasão.

Filial russa da Google declara falência

O DIA

Zelenskyy decreta o prolongamento da Lei Marcial 
na Ucrânia


