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Nem uma referência a José Eduardo dos Santos

direitos individuais dos cida-
dãos, com destaque para a li-
berdade de expressão. 
“Quebramos o tabu de que o 
FMI – Fundo Monetário Inter-
nacional – é inimigo dos povos, 
negociamos com o FMI e ga-
nhamos a credibilidade inter-
nacional junto dos mercados 
(…) muitos investidores que 
haviam abandonado Angola 
por causa da corrupção estão 
a voltar. Tomamos as medidas 
acertadas”, prosseguiu João 
Manuel Gonçalves Lourenço.
Perante cerca de 600 mil pes-
soas, João Lourenço disse que 
na sua administração foi vin-
cada a separação de poderes, 
principalmente entre o Exe-
cutivo, o Legislativo e o Judi-
ciário, este último que “agora 
faz o que lhe compete”.
Referiu que quando chegou 
ao poder “o Banco Nacional 
de Angola funcionava como 
um banco comercial, um 
banco retalhista, mas hoje 
desempenha o seu papel de 

Em quase duas horas de dis-
curso de encerramento dos 
vulgos “APM - Actos Políticos 
de Massas” (showmícios, mo-
çambicanamente falando), do 
MPLA, o presidente e candida-
to por este partido às eleições 
gerais de Angola, João Ma-
nuel Gonçalves Lourenço, não 
pronunciou uma única vez o 
nome do seu antecessor, José 
Eduardo dos Santos, no preté-
rito sábado (20Ago2022), em 
Camama, Luanda.
Basicamente, o general e his-
toriador de 68 anos de idade 
centrou o seu discurso nas 
realizações do seu primeiro 
ciclo governativo, agora no 
fim, com maior enfoque para 
os temas de índole económica 
e social, sem, no entanto, pre-
terir outras esferas.
Vangloriou-se de ter quebrado 
“muitos tabus”, principalmen-
te na luta contra a corrupção 
“que estava enraizada na so-
ciedade” e por ter alavancado 
esforços para a reposição dos 

aquando da sua construção, 
“no tempo colonial”. 
O general João Lourenço ar-
rancou uma ruidosa e prolon-
gada salva de palmas quando 
declarou que “em breve An-
gola não importará uma úni-
ca gota de combustível”.
Sublinhou a marcha de vários 
investimentos na riquíssima e 
politicamente disputada região 
de Cabinda, afirmando que ape-
sar de ser a mais pequena pro-
víncia de Angola, vai ter mais 
um aeroporto, totalizando dois.
João Lourenço elencou ainda 
“investimentos no Homem”, 
com a construção e moderni-
zação de infraestruturas da 
área da Saúde e da Educação, 
treino e reciclagem de qua-
dros, por isso, já a terminar 
frisou que “é por isso que con-
sideramos justo apelar aos 
angolanos para que votem no 
MPLA e no seu candidato em 
24 de Agosto deste ano”.
“Todos sabem que chamamos, 
também, ao nosso partido de 
M, porque M é inicial de Me-
lhor e comprometido com o 
desenvolvimento e bem-estar 
de Angola e dos angolanos”. 
Depois de um mês de Actos Po-
líticos de Massas, a campanha 
eleitoral em Angola termina 
esta segunda-feira, dia em que 
a UNITA, o maior partido da 
oposição vai fazer a sua última 
APM nos arredores de Luanda.
Este domingo (21Ago2022) 
esteve eminentemente re-
servado a rezas emotivas por 
eleições harmoniosas e fra-
ternas, para que a paz e a re-
conciliação continuem sem-
pre presentes nos corações 
dos angolanos e que Deus 
protege Angola.

emissor e regulador, sem in-
terferências políticas”. 
“A diferença abismal entre 
o câmbio oficial e o do para-
lelo e que atrapalhava a vida 
da maioria dos cidadãos e da 
economia nacional, porque 
poucos ganhavam com isso, 
foi eliminado. Houve resis-
tência, mas vencemos sobre 
os que ganhavam com a gran-
de diferença cambial”
João Lourenço desdobrou-se 
em promessas para o próximo 
ciclo governativo que repetiu 
ter fé de que será realidade 
depois do pleito desta quar-
ta-feira, como a construção 
de uma refinaria no enclave 
de Cabinda, com capacidade 
para refinar 60 mil barris de 
petróleo por dia, outro no 
Soyo (100 mil bp/dia) e no 
Lobito (200 mil bp/dia). 
Disse que “a velhinha refi-
naria de Luanda” já está em 
modernização e hoje refina 
cinco vezes do que a sua ca-
pacidade nominal instalada 

Quebramos o tabu de que o FMI – Fundo Monetário Internacional – é inimigo dos povos, 
negociamos com o FMI e ganhamos a credibilidade internacional junto dos mercados 
(…) muitos investidores que haviam abandonado Angola por causa da corrupção estão 
a voltar. Tomamos as medidas acertadas - João Manuel Gonçalves Lourenço

REFINALDO CHILENGUE, em Angola
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UNITEL desmente corte de 
Internet entre os dias 22 e 28

Ainda esta 
semana 

Manzoni emitiu 
um comunicado 

anunciando 
a desmobilização 

de mais 444 
ex-combatentes 

da RENAMO, a 10 de 
Agosto, numa base 

existente no 
distrito de 
Montepuez, 

província de Cabo 
Delgado, Norte de 

Moçambique

frase
O problema do Homem é querer mudar o Mundo sem se 
mudar a si mesmo
- Mingyur Rinpoche, monge tibetano e líder da Comuni-
dade de Meditação Tergar 

Redactor
A UNITEL, provedora de servi-
ços de telecomunicações em 
Angola, veio a público no dia 
19 deste Agosto desmentir 
informações dando conta de 
que haveria corte destes ser-
viços no período de 22 a 28 
deste mês.
A companhia veio clarificar 
que o que vai acontecer é que 
neste período não serão feitos 
novos lançamentos de servi-
ços ou alterações de tarifários 
e de outros serviços de valor 
acrescentado (VAS), bem como 
intervenções de qualquer ou-
tro tipo, que possam provocar 
alguma perturbação nos servi-
ços prestados pela UNITEL. 
“Está, assim, assegurada a 
continuidade da prestação de 

serviços de telecomunicações 
(Voz, Dados e SMS), durante o 
referido período”
A fonte esclareceu que “o con-
gelamento ou freeze” da rede 
- informação técnica que alega-
damente gerou especulações 
- é um procedimento normal, 
aplicado em situações de grande 
tráfego, que ajuda a manter a es-
tabilidade de infraestruturas, em 
ambientes complexos e que pre-
cisam de alta disponibilidade, 
especialmente, em períodos crí-
ticos, de aumento exponencial 
da procura, por parte do Estado e 
outras instituições, das famílias e 
das empresas”.
“Trata-se, assim, de uma me-
dida natural e comum, reali-
zada todos os anos, nomeada-

mente por ocasião da quadra 
festiva, época em que se ve-
rifica uma maior demanda dos 
serviços de telecomunicações 
(Voz, Dados e SMS) existindo, 
desde modo, a necessidade de 

se evitar impactos negativos 
na rede”, esclareceu a fonte, 
em comunicado a que o Redac-
tor teve SMS), durante o referi-
do período - UNITEL

Ficha técnica

Primeiro jornal ilustrado transmitido por FAX e E-mail, de 2ª a 6ª-
-feira. Propriedade da SOJORNAL Sociedade Jornalística, 
Rua das Dálias, N° 49, 2° Andar, Flat Seis, Maputo Moçambique - C.P. 
1756 Website: www.redactormz.com E-Mail: correiodamanha@tv-
cabo.co.mz /redaccao@redactormz.com / editor@redactormz.com  
Móvel: 82/84/873085360/841404040 
Os artigos de opinião inseridos nesta edição são da inteira respon-
sabilidade dos respectivos autores  e não reflectem necessaria-
mente o ponto de vista nem a linha editorial deste jornal.
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A Politécnica e BAT vão 
capacitar profissionalmente 
estudantes finalistas

A transportadora 
estatal moçambi-
cana tem enfren-
tado nos últimos 
anos problemas 

operacionais rela-
cionados com uma 
frota reduzida e 
falta de investi-

mentos, enquanto 
a Tmcel se debate 
com problemas de 
tesouraria provo-
cados pela perda 

de peso no mercado 
da telefonia móvel, 

ao ponto de não 
estar a pagar salá-
rios aos trabalha-

dores há mais de 
dois meses

A Universidade Politécnica 
e a British American Tobacco 
Mozambique (BAT) assina-
ram, recentemente, um me-
morando de entendimento 
(MdE), que tem por objectivo 
formalizar um acordo para 
formação profissional dos 
estudantes desta instituição 
de ensino superior naquela 
empresa.
Através deste acordo, que 
tem a duração de dois anos, 
espera-se que os estudantes 
adquiram competências téc-
nicas e práticas para a sua in-
serção no mercado de traba-
lho e para o desenvolvimento 
da sua carreira profissional.
Na ocasião, o reitor da Uni-
versidade Politécnica, Nar-
ciso Matos disse estar con-
fiante de que o acordo trará 
benefícios para as partes en-
volvidas, com destaque para 
os estudantes.

“Por via destes memoran-
dos, os docentes não só 
transmitem o conhecimen-
to aos estudantes, como 
também fazem o acompa-
nhamento durante o está-
gio e a inserção no mercado 
de trabalho”, referiu Narciso 
Matos.
Por sua vez, a directora de 
Recursos Humanos da BAT, 
Marie-Anne Laurence, com-
prometeu-se a proporcionar 
oportunidades de estágio 
profissional aos estudantes 
graduados ou finalistas.
“Este acordo que acaba-
mos de assinar visa iden-
tificar talentos na nossa 
instituição. A BAT tem 
perspectivas de, a partir 
desta relação, desenvol-
ver talentos e partilhar 
conhecimento”, concluiu 
Marie-Anne Laurence.

Reestruturação da LAM
e da Tmcel em perspectiva
O ministro da Economia e Fi-
nanças de Moçambique, Max 
Tonela, admite que a trans-
portadora estatal Linhas Aére-
as de Moçambique (LAM) e a 
telefónica Tmcel precisam de 
reestruturação para entrarem 
na via da sustentabilidade.
Max Tonela traçou o panora-
ma das duas companhias es-
tratégicas na passada sexta-

-feira, durante uma reunião 
com a directora do Banco 
Mundial para Moçambique, 
Idah Z. Pswarayi-Riddihough.
“Temos estado a discutir o caso 
da reestruturação da LAM e da 
Tmecel”, enfatizou Max Tonela.
Tonela não deu pormenores 
sobre o tipo de intervenção 
que o Governo pondera em-
preender na LAM e na Tmecel, 
avançou a mesma fonte.
As mudanças nas duas em-
presas, prosseguiu, são par-
te de uma reestruturação de 
toda a carteira de participa-
ções que o Estado moçam-
bicano detém em várias em-
presas visando o saneamento 
financeiro das que enfrentam 
dificuldades.
A transportadora estatal mo-
çambicana tem enfrentado 
nos últimos anos problemas 
operacionais relacionados 
com uma frota reduzida e 
falta de investimentos, en-
quanto a Tmcel se debate 
com problemas de tesoura-
ria provocados pela perda de 
peso no mercado da telefonia 
móvel, ao ponto de não estar 
a pagar salários aos trabalha-
dores há mais de dois meses.
A situação insustentável no se-
tor de telefonia controlado pelo 
Estado levou à fusão da antiga 
Mcel, que operava no serviço 
móvel, com a TDM, que atuava 
no fixo, resultando numa nova 
companhia, a Tmcel.

RedactorRedactor
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CARDIOLOGISTA RECOMENDA CAUTELA NO 
USO DE NOVOS PRODUTOS ALTERNATIVOS 

O uso de produtos de risco 
reduzido para o consumo 
de tabaco é um dos temas 
mais controversos na ac-
tualidade, no debate que 
se trava entre a indústria 
de produção, por um lado, 
e especialistas em saúde 
pública e activistas anti-
-tabaco. 
Quando a indústria taba-
queira procura fazer uma 
transição para um mundo 
sem fumaça, especialistas 
continuam a recomendar 
mais cautela no uso dos no-
vos produtos alternativos 
ao cigarro. O cardiologista 

Dispositivos electrónicos reduzem risco, mas não são inofensivos

Não há 
negociação. 

Têm de abandonar 
o tabaco. Não há 
uma alternativa, 

nem cigarro 
electrónico, 

nem nada (…). É 
abandono total 

e absoluto 
de tabaco, 

porque só um único 
cigarro já altera 
o funcionamento 

normal do 
organismo

moçambicano Reginaldo 
Banze toma o exemplo do 
cigarro electrónico para 
argumentar que há, sem 
dúvidas, redução dos riscos 
associados à queima de ta-
baco, mas adverte que os 
produtos de risco reduzido 
não são, ao todo, inofensi-
vos.
Abandonar o cigarro e ou-
tros produtos que implicam 
a queima de tabaco é uma 
das principais bandeiras do 
momento da indústria taba-
queira, em todo o mundo. 
A indústria está numa cor-
rida sem precedentes para 

a disponibilização de dis-
positivos de risco reduzido, 
como alternativa. O seu ar-
gumento principal é de que 
o desejável é, as pessoas 
que fumam abandonar o há-
bito por completo e os não 
fumadores nunca iniciarem 
o vício. Mas defendem que 
para os que, por qualquer 
razão não conseguirem pa-
rar de fumar, então, os no-
vos dispositivos constituem 
uma alternativa menos no-
civa à saúde.
Mas Banze insiste que do 
ponto de vista de saúde 
pública, a melhor solução é 

Reginaldo Banze
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O que se 
verifica, em 
termos de 

diferença, é que, 
contrariamente 

ao tabaco, que tem 
cerca de sete mil 

substâncias 
nocivas, esses

cigarros 
electrónicos 

também têm essas 
substâncias, só 

que não na mesma 
quantidade, no 

mesmo poder de 
destruição tal 

como é (a queima 
do) o tabaco

Contrariamente 
ao que sucedia há 
cerca de 20 anos, 

por exemplo, 
quando, ao nível do 

HCM, entrava, em 
média, um caso de 
AVC em cada três 

a quatro semanas, 
agora são cerca de 

três a quatro 
casos que dão 

entrada por dia, 
ainda que todos os 

casos não sejam 
exclusivamente 
causados pelo 

consumo 
do tabaco

mesmo parar de fumar, prin-
cipalmente para os fumantes 
que já desenvolveram algum 
tipo de doença associada ao 
consumo de tabaco.
De acordo com o médico 
afecto ao Hospital Central 
de Maputo (HCM), naquela 
que é a maior unidade sani-
tária do país, por exemplo, há 
cada vez mais fumantes que 
se apresentam com doenças 
associadas ao consumo de 
tabaco. Para essas pessoas, 
o especialista sempre deixa 
uma mensagem vigorosa.
“Não há negociação. Têm de 
abandonar o tabaco. Não há 
uma alternativa, nem cigarro 
electrónico, nem nada (…). É 
abandono total e absoluto 
de tabaco, porque só um úni-
co cigarro já altera o funcio-
namento normal do organis-
mo”, diz.
Admite, no entanto, que para 
os que não conseguirem para 
de fumar, comparativamen-
te ao cigarro convencional, 
dispositivos como o cigarro 
electrónico podem ajudar a 

reduzir o risco de doenças 
associadas ao consumo do 
tabaco, ainda que, no seu en-

tendimento, esses disposi-
tivos não sejam assim tão 
inócuos.
“O que se verifica, em ter-
mos de diferença, é que, 
contrariamente ao tabaco, 
que tem cerca de sete mil 
substâncias nocivas, esses 
cigarros electrónicos tam-
bém têm essas substân-
cias, só que não na mesma 
quantidade, no mesmo po-
der de destruição tal como 
é (a queima do) o tabaco”, 
afirma.
“Não vale a pena pensar-
mos que os cigarros elec-
trónios são inofensivos. 
Não, não são inofensivos. 
Já há relatos de doenças, 
incluindo cardiovasculares, 
resultantes do consumo 
dessas substâncias que se 
pensa que são substitutos”, 
refere, defendendo que as 
pessoas devem estar cien-
tes disso.
“É preciso que as pessoas 
tenham a consciência de 
que o cigarro electrónico, 
sendo um substituto poten-

cial do cigarro convencio-
nal, não está isento. A pes-
soa passa a consumir, mas 
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O monóxido de 
carbono interfere 
com a utilização do 
oxigénio dentro do 
organismo, razão 

pela qual 
as pessoas 

desenvolvem 
as doenças 

respiratórias 
porque como o 
oxigénio não é 

suficiente, 
o organismo 
começa a se 

readaptar para 
lidar com uma 

situação de 
aparente escassez 

de oxigénio

com a consciência plena de 
que o risco não é zero. Então, 
há-de ser a decisão individu-
al do indivíduo”, diz.
O especialista reprova o 
facto de, segundo afirma, 
alguns fumantes usarem os 
novos produtos como via 
para reduzir o consumo ou 
mesmo para a cessação de 
tabaco, o que, assinala, está 
errado do ponto de vista de 
saúde, porquanto existem 
substâncias e medicamen-
tos próprios concebidos 
para quem quiser deixar o 
tabaco. 

Fumar é extremamente 
prejudicial 
Contrariamente aos pro-
dutos de risco reduzido, o 
consumo de tabaco, através 
da combustão, é das mais 
prejudiciais ingestões para 
o organismo humano. De 
acordo com Reginaldo Ban-
ze, a fumaça é um problema 
de saúde pública, tendo em 
conta as suas consequên-
cias nefastas. Segundo o 
médico cardiologista, as 
consequências vão desde 

doenças cancerígenas, sen-
do o mais comum o cancro 
do pulmão, até doenças 

cardiovasculares, com des-
taque para o Acidente Vas-
cular Cerebral (AVC).
“As pessoas que consomem 
o tabaco têm um risco duas 
vezes mais (de desenvolver 
o AVC), quando compara-
mos com as pessoas que 
não consomem tabaco. E as 
pessoas que fumam tam-
bém têm um risco entre 2 
a 4 vezes mais de ter uma 
doença cardíaca”, exempli-
fica. Mas as consequências 
incluem doenças dos vasos, 
que podem terminar em 
ruptura e até morte, se não 
houver assistência médica 
imediata. 
Outras consequências liga-
das ao consumo do tabaco 
passam pela alteração na 
função respiratória. “Além 
de cancro e doenças de co-
ração, as pessoas podem 
ter, por exemplo, doença 
pulmonar destrutiva cró-
nica que é, também con-
sequência de consumo de 
tabaco”, acrescenta a fonte, 
apontando, também, a dimi-
nuição da potência sexual 
para os homens.

Ainda mais quando, para se 
ter essas consequências, 
não é preciso ingerir gran-
des quantidades. “É claro 
que, à medida que o volume 
ou quantidade de cigarros 
vai aumentado, a chance 
também aumenta, mas um 
cigarro já é suficiente para 
criar alterações no organis-
mo de um indivíduo”, aler-
ta.
Banze anota que, contraria-
mente ao que sucedia há 
cerca de 20 anos, por exem-
plo, quando, ao nível do 
HCM, entrava, em média, um 
caso de AVC em cada três a 
quatro semanas, agora são 
cerca de três a quatro casos 
que dão entrada por dia, 
ainda que todos os casos 
não sejam exclusivamente 
causados pelo consumo do 
tabaco. 
“Mas é preciso perceber que 
a associação de diferentes 
factores de risco, nomeada-
mente tabaco, tensão alta, 
colesterol alta, obesidade, 
concorrem todos para o sur-
gimento dessas doenças e 
geralmente esses factores 
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PMI

andam todos juntos. Os in-
divíduos que consomem 
tabaco, por causa das subs-
tâncias contidas no tabaco, 
o seu colesterol começa a 
subir. A justificação para o 
consumo do tabaco pode 
ser, por exemplo, um pa-
drão de vida ligado a algu-
ma sobrecarga e stress, que 
também contribui muito 
para as causas cardiovascu-
lares. Então, esses factores 
todos concorrem para isso 

e o tabaco também está 
associado a casos de hiper-
tensão, que vêm subindo 
cada vez mais”, explica.
Dentre os elementos no-
civos do tabaco, aponta o 
monóxido de carbono, que 
é um químico que compe-
te com o oxigénio no orga-
nismo humano. “O monó-
xido de carbono interfere 
com a utilização do oxigé-
nio dentro do organismo, 
razão pela qual as pessoas 

desenvolvem as doenças 
respiratórias porque como 
o oxigénio não é suficien-
te, o organismo começa a 
se readaptar para lidar com 
uma situação de aparen-
te escassez de oxigénio. 
Então, o coração tem de 
trabalhar mais rápido que 
é para aumentar a oferta 
de oxigénio. É assim que, 
logo depois de a pessoa 
fumar, o coração começa a 
bater mais rápido, os vasos 
ficam mais contraídos. En-
tão, esse efeito cumulativo 
que se estabelece, de for-
ma crónica, é responsável 
por grandes males, pela 
alteração na estrutura dos 
vasos que mais tarde vai 
criar placas de gordura, 
que podem causar os in-
fartos no coração e o AVC”, 
descreve.
Como se não bastasse, os 

prejuízos não são restritos 
aos consumidores activos. 
“Não. Há que ter em conta, 
também, o tabagismo pas-
sivo e hoje em dia pensa-
-se que até 600 mil mortes, 
à escala global, podem ser 
resultantes do tabagismo 
passivo – pessoas que não 
fumam de forma activa, mas 
que são expostas ao tabaco 
dos que consomem”, avan-
ça.
A substância mais activa 
que os fumadores procu-
ram no cigarro é a nicoti-
na, que é mais responsável 
pela criação do vício e da 
dependência. Acredita-se, 
por isso, que os dispositivos 
alternativos podem ofere-
cer este produto sem, no 
entanto, causar os menos 
danos à saúde que resultam 
do consumo do cigarro. 
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MARIA LUÍSA ABRANTES *

OPINIÃO

José Eduardo dos Santos 
(JES), segundo a TPA não 
era notícia, quando chegou 
vivo a Luanda, mas passou 
a ser notícia quando chegou 
morto no porão dum avião 
da TAAG, misturado com a 
mercadoria, a que o MPLA o 
compara. 
Nunca em vida JES iria prefe-
rir que corressem com a sua 
primogênita da casa, onde 
ele acabou os seus dias e 
que ela ajudava a sustentar, 
em substituição de quem 
quer que seja. 
Foram os seus filhos primo-
gênitos que nunca o deixa-
ram dormir sozinho e que o 
apoiaram ao longo de cinco 
anos, ao ponto de levar-lhe a 
colher à boca. Enquanto isso 
a Segurança de Estado Iso-
lou-o da restante família, in-
cluindo do irmão, para apres-
sar a sua morte, antes que ele 
não fizesse a conferência de 
imprensa prometida, se não 
respondessem as suas peti-
ções para ser ouvido.  

José Eduardo dos Santos 
não queria ser enterrado em 
Angola, enquanto João Lou-
renço estivesse no poder, 
embora escolhido por ele, 
mas a quem eu, infelizmen-
te, na maior da ingenuidade 
e da estupidez, pedi para JES 
ignorar qualquer mal-enten-
dido existente, que ajudei a 
mediar, com o conhecimento 
do primeiro, quando as hos-
tilidades estavam no auge. 
A lei do retorno existe. O 
circo está montado e os pa-
lhaços já estão a actuar à 
caça dos votos, utilizando 
um defunto. Que a alma de 
JOSÉ  EDUARDO DOS SAN-
TOS descanse em paz, entre 
o resplendor da luz perpétua 
e que Deus lhes perdoe, por-
que não sabem o que fazem.

*   Mãe da Tchizé e do Core-
on Du. Viveu maritalmente 
muitos anos com JES, mas 
nunca se casaram oficial-
mente.

José Eduardo dos Santos 
já é notícia 
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A  m e d i a c o o p ,  S A   t e m  d i s p o n í v e l  o  j o r n a l  SAVANA  e  o  d i á r i o 
electrónico mediaFAX   no seu telemóvel, PC e tablet.  Para o fazer, 
aceda à nossa plataforma pelo link https://www.jornal.savana.co.mz.        
Os assinantes do jornal SAVANA  com contrato em dia, recebem 
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
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A n u n c i e  a  s u a  m a r c a ,  p r o d u t o  e 
s e r v i ç o s ,  n a  S AVA N A  F M .  P r o p o r c i o -
n a m o s  p a r a  s i  p a c o t e s  p r o m o c i o n a i s , 
c o n t a c t e - n o s  a t r a v é s  d e : 8 4  1 4 4 0 0 4 8 , 
8 2  8 9 4 4 2 7 8  o u  a i n d a  a t r a v é s  d o                
e - m a i l :  r a d i o s a v a n a 1 0 0 . 2 @ m e d i a -
c o o p . c o . m z   SAVANA 100.2 FM


