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A decisão deveu-se após 
concluir-se que há o resta-
belecimento das condições 
de segurança nos últimos 
tempos, sobretudo o re-
gresso à normalidade tanto 
da vida da população local, 
quanto das outras institui-
ções do Estado e das acti-
vidades sócio-económicas, 
em resultado do trabalho 
realizado pelas forças de 
defesa e segurança.

Para além de Mocímboa 
da Praia, esta delegação 
assiste, igualmente, os dis-
tritos de Palma, Mueda e 
Muidumbe, tendo já sido 
apresentado o respectivo 
delegado distrital, Abdala 
Falume, às estruturas dis-
tritais, durante a deslocação 
de uma equipa da delegação 

provincial da instituição, a 
partir da cidade de Pemba, 
para o efeito.

No distrito de Mueda, o 
edil local, Manuel Pita Ala-
valave, mostrou-se satisfei-
to com o INSS, pela retoma 
das actividades em toda a 
região, disponibilizando-se, 
por outro lado, em apoiar 

o INSS na inscrição de mais 
trabalhadores para o sis-
tema de segurança social, 
bem como na atribuição de 
um espaço para a constru-
ção das instalações da De-
legação Distrital de Mueda, 
uma vez que este distrito 
ainda não dispõe de tais 
condições. 

No referido encontro, a 
direcção do mercado e os 
participantes compromete-
ram-se a apoiar o INSS na 
sensibilização e inscrição 
dos TCP no sistema, com 
destaque para a inscrição 
de comerciantes. Para o 
efeito, o chefe do mercado 
de Mueda, Cosme Dinis Ma-
danganha, disse ter uma ini-
ciativa que irá ajudar na mo-
bilização do referido grupo, 
que consiste na criação de 
um grupo de Whatsapp, 
denominado "Direcção de 
mercado & comerciantes", 
com o objectivo de lem-
brar aos comerciantes so-
bre as datas de pagamento 
de contribuições, esclare-
cimentos sobre o sistema, 
entre outros.

Há o restabelecimento das condições de segurança em Cabo Delgado
Os serviços da  Delegação Distrital do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) em Mocímboa da Praia, já foram 
retomados, após cerca de 3 anos de suspensão devido a acções de terroristas a que estava sujeita aquela região do 
norte da província de Cabo Delgado.

O acordo abrange as 
áreas de Gestão 

de Solo Urbano, Desen-
volvimento Institucional 
e cooperação, Gestão de 
Associações, Desenvolvi-
mento e Gestão de Projec-
tos Comunitários, Finanças 
Municipais, e Gestão de 
infra-estruturas Municipais, 
e tem como objectivo o 
reforço institucional atra-
vés de iniciativas conjuntas 
que potenciem as valências 
existentes entre as duas ci-
dades.

Falando na ocasião, o Pre-
sidente do Município da 
Cidade da Matola, Calis-
to Cossa, assegurou que o 
instrumento rubricado irá 
gerar resultados positivos 
tendo em conta as expe-

riências comprovadas das 
duas autarquias no âmbito 

da gestão rigorosa e excep-
cional em tempos de crise. 

"Temos o objectivo co-
mum de bem servir os 
nossos munícipes. Neste 
contexto, pretendemos 
que esta parceria, no res-
peitante as boas práticas 
na gestão do solo urbano 
e alargamento das receitas 
municipais, possa permitir 
melhor provisão de servi-
ços aos nossos cidadãos", 
disse Calisto Cossa. 

Por sua vez, para o Edil da 
Cidade de Tete, César de 
Carvalho,"a assinatura des-
te memorando reflecte o 
nosso compromisso em re-
forçar, cada vez mais, a nos-
sa capacidade de garantir 
mais e melhores serviços, 
este que é um dos pilares 
estruturantes do nosso ma-
nifesto eleitoral".

O Conselho Municipal da Cidade da Matola e o Conselho Municipal da Cidade de Tete assinaram, recentemente, um 
memorando de entendimento visando a promoção e dinamização de projectos existentes, bem como a partilha de 
experiências entre as duas instituições.

Tete e Matola rubricam memorando nas áreas de gestão de solo urbano
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"A EDM deve pau-
tar pelos princípios 
de honestidade 
na contratação de 
serviços, distan-

ciando-se das práticas do 
nepotismo ou de troca de 
favores e de outros com-
portamentos que lesam o 
bom nome da empresa e a 
sua prosperidade",alertou 
o Presidente da República.

Filipe Nyusi ainda exigiu 
da Electricidade de Mo-
çambique que as ligações 
de energia sejam feitas nas 
casas das pessoas e não 
apenas nas sedes distritais.

De acordo com o esta-
dista moçambicano, o País 
nunca antes tinha tido a 
taxa de crescimento de 
acesso à energia como a 
que está a ser registada nos 
últimos anos.

"Neste percurso de qua-
tro décadas, a actual taxa 
de acesso da população à 
energia passou de menos 

de 2% para 41%, mesmo 
com as várias conjuntu-
ras extremamente difíceis. 
Ainda assim, esta taxa cor-
responde a 12 milhões de 
moçambicanos, o que reve-
la que, apesar do excelente 
trabalho que a EDM está a 
realizar, ainda há muito tra-

balho por fazer",frisou.
Segundo Filipe Nyusi,  a 

EDM deve ser motivo de 
orgulho de todos. "Estamos 
a 23% de ligar energia em 
todas as sedes dos postos 
administrativos, conforme 
nos comprometemos e isso 
vai acontecer até 2014.  Até 

lá, mais dez milhões de mo-
çambicanas terão energia 
nas suas casas e comunida-
des pela primeira vez".

No seu entender, o va-
lor desta meta não está 
em fazer chegar a energia 
às sedes distritais ou pos-
tos administrativos, e sim 
nos impacto que terá na 
vida das pessoas. "Podemos 
pensar que estamos a dis-
tribuir, estamos a transpor-
tar, mas estava eu em con-
tacto, porque estou sempre 
no campo há postos admi-
nistrativos aonde chegou a 
energia, mas tem de chegar 
lá na casa da pessoa, na sua 
serralharia ou restaurante, 
não chegar à vila e dizer 
que já chegou, temos de 
ir ao encontro, porque ele 
é cliente e deve pagar por 
isso".

O Presidente da Repú-
blica pediu que a EDM seja 
proactiva na criação de fon-
tes alternativas.

Enquanto 2024 não chega e as promessas não se concretizam, o Presidente da República, Filipe Nyusi recordou nesta 
Terça-feira, em Maputo, a  Electricidade de Moçambique (EDM), que há um desafio actual que afecta instituições e várias 
empresas públicas como a corrupção, da qual a EDM se deve distanciar.

Electricidade de Moçambique deve distanciar-se da corrupção

"Devemos compe-
tir, através da busca 
constante de níveis 
mais elevados na 

criação de valor na pro-
dução, trazendo qualidade 
e vendendo bem a marca 
Moçambique, como uma 
força económica na região 
e no mundo", afirmou Filipe 
Nyusi.

O Presidente da Repúbli-
ca falava durante o discurso 
de abertura da 57.ª edição 
da Feira Internacional de 
Maputo (FACIM), no distri-
to de Marracuene, provín-
cia de Maputo.

"A nossa intenção é dar 

o salto rumo à autonomia 
económica", enfatizou Fili-
pe Nyusi.

Para a afirmação econó-
mica do país, prosseguiu, as 
empresas nacionais devem 
apostar na internacionali-
zação, conquistando o mer-
cado da África Austral e de 
outros pontos do mundo.

"A nossa economia evi-
dencia uma tendência de re-
toma sustentada iniciada no 
período pós-abrandamento 
da pandemia Covid-19, ten-
do acelerado para 4,14% no 
primeiro trimestre do ano 
em curso, acima da média 
anual prevista", destacou.

O Presidente da República, Filipe Nyusi defendeu na Segunda-feira que o país tem condições para se tornar numa 
"força económica" no continente africano e no mundo, devendo capitalizar o potencial que detém em vários setores e 
promover a internacionalização.

Empresas nacionais devem apostar na internacionalização
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O governo espanhol 
anunciou, esta Quinta-feira, 
uma redução do IVA do gás 
de 21% para 5% já a par-
tir de Outubro. A medida 
vai vigorar até ao final do 
ano, mas não está afastada 
a hipótese de ser mais du-
radoura. 

A medida tem como ob-
jectivo "baixar a fatura do 
aquecimento das famílias 
espanholas",disse o Primei-
ro-ministro espanhol, Pe-
dro Sánchez.

O governante assegurou 
que o executivo espanhol 
"vai tratar sempre de pro-
teger a classe média traba-
lhadora". 

Na mesma entrevis-
ta, Sánchez admitiu que a 
guerra na Ucrânia cria "in-

certezas" e que o dever do 
seu governo é dar certezas: 
"Sem entrar na euforia, mas 
não podemos cair no catas-
trofismo".

Em meados de agosto, a 
maior associação de con-
sumidores de Espanha es-
timou que o mecanismo 
ibérico que limita o preço 

do gás usado para produ-
zir eletricidade evitou que 
os espanhóis pagassem "a 
fatura da luz mais cara da 
história" em Julho.

No local, a partir do seu 
stand digital e posto de acti-
vação, o Banco vai apresen-
tar ao público em geral, vi-
sitantes da feira e empresas 
expositoras, os seus produ-
tos e serviços, com maior 
enfoque nas suas soluções 
digitais e de apoio a expor-
tação, demostrando, deste 
modo, o seu apoio ao de-
senvolvimento económico 
do país.

Devido à sua capacidade 
de inovação, traduzida no 
lançamento de novos pro-
dutos e serviços digitais, 
o banco foi recentemente 
premiado, como o "Melhor 
Banco Digital de Moçam-
bique", o "Banco Mais Ino-
vador de África" e como o 
"Best Trade Finance Provi-
der" pela Global Finance.

A instituição financeira 

tem registado um cresci-
mento significativo da sua 
base de clientes digitais e 
das operações através dos 
seus canais digitais. Mais de 
62% dos clientes do Banco 

utilizam mensalmente ser-
viços digitais, num total de 
160 milhões de transacções 
realizadas através de canais 
digitais, o que demonstra a 
elevada popularidade e su-

cesso das plataformas do 
banco.

Para o PCE do Millennium 
bim, José Reino da Costa, "a 
nossa participação na FA-
CIM, consubstancia-se num 
momento importante de 
intercâmbio e exposição 
das melhores soluções que 
temos para oferecer. É con-
tínua e incessante a nossa 
procura de soluções tecno-
lógicas que vão ao encon-
tro das necessidades dos 
nossos clientes, colocando 
os nossos serviços em des-
taque não apenas pelo im-
pacto que estes têm na vida 
das pessoas, mas também 
pelo seu contributo no de-
senvolvimento económico 
do país reforçando, ainda, a 
presença no apoio ao teci-
do empresarial exportador 
de Moçambique".

Banco apresenta serviços e produtos de apoio à exportação

Análise Sexta-feira, 02 de Setembro de 2022

O Millennium bim participa na 57ª Feira Internacional de Maputo, FACIM, edição 2022, um evento que agrega diversos 
expositores do ramo económico do mercado.

A medida tem como objectivo "baixar a fatura do aquecimento das famílias espanholas", disse o Primeiro-ministro 
espanhol, Pedro Sánchez. 

Espanha anuncia redução do IVA do gás de 21% para 5%



O valor exportado 
pelos países lusó-
fonos para o ter-

ritório fixou-se em 64 mi-
lhões de euros, no período 
em análise, de acordo com 
a Direção dos Serviços de 
Estatística e Censos (DSEC) 
de Macau.

A maioria veio do Brasil, 
no valor de 41,3 milhões 
de euros, sendo composta 
sobretudo por carne, peixe 
e marisco. Macau comprou 
ainda a Portugal mercadoria 
no valor de 22,4 milhões de 
euros, nomeadamente ves-
tuário e acessórios e bebi-
das alcoólicas.

Já o montante importa-
do pelo bloco de países de 

língua portuguesa de mer-
cadorias de Macau, naquele 
período, caiu 72,1%, fican-
do-se em 124 mil euros.

As exportações de mer-
cadorias por Macau, en-
tre Janeiro e Julho, foram 
de(963 milhões de euros, 

menos 0,4%, comparativa-
mente a igual período de 
2021, enquanto o valor im-
portado de mercadorias foi 
de 9,7 mil milhões de euros, 
ou seja, menos 11,8%, em 
termos anuais, indicou a 
DSEC.

O défice da balança co-
mercial de Macau nos pri-
meiros sete meses deste 
ano fixou-se em 8,8 mil mi-
lhões de euros, menos 1,3 
milhões de euros relativa-
mente ao período homólo-
go do ano passado.

Em Julho, o último mês 
em análise, Macau registou 
um défice na balança co-
mercial de 471 milhões de 
euros.
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Exportações dos países lusófonos sobem um terço até Julho

Análise

As exportações de mercadorias dos países de língua portuguesa para Macau subiram 33,3% nos primeiros sete meses 
deste ano, em comparação com o mesmo período de 2021, indicaram dados oficiais divulgados.

O cartão está 
disponível 
para em-
presas com 
um consu-

mo mensal de combustíveis 
superior a 35.000 MZN, 
sendo os cartões mais utili-
zados por gestores de frota 
nos países em que a empre-
sa está presente. 

Com o cartão os clientes 
não necessitam de trans-
portar dinheiro consigo. O 
sistema assenta numa ele-
vada fiabilidade, dado que 
a validação do cartão e o 
processo das transações 
decorre eletronicamente. 

Em cada abastecimento 
são feitas duas validações 
online fundamentais com 
elementos de segurança 
diferentes e complementa-
res. A primeira validação é 

feita através do pedido do 
PIN após a introdução do 
cartão no respetivo leitor. 
A segunda validação é feita 
através da leitura da TAG fi-
xada no pára-brisas da via-
tura e assegura que o car-
tão tem autorização para 
abastecer a viatura em cau-
sa. Após esta operação, é 

emitido um talão compro-
vativo do abastecimento. 

Por outro lado, através de 
plataformas digitais como o 
portal e a App frotas galp, 
os clientes podem efectuar 
toda a gestão dos cartões 
online. É possível parame-
trizar plafonds, proceder ao 
cancelamento de cartões, 

conhecer os postos Galp 
em todo o país e planear 
rotas, pagar digitalmente 
através da geração de um 
QR Code – dispensando a 
utilização do cartão físico 
no posto e ainda consultar 
detalhadamente os consu-
mos de cada viatura de for-
ma remota e segura.

No âmbito da participação da Galp na 57ª Edição da Feira Internacional de Maputo (FACIM) a empresa lançou o seu 
mais recente projecto de inovação, o cartão Galp Frota - uma solução de pagamento para clientes empresariais que 
torna o abastecimento das viaturas mais cómodo e conveniente e permite gerir e controlar as despesas das suas frotas 
automóveis de forma eficaz e segura. 

Cartão Frota está disponível para empresas com um consumo mensal 
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"Deve ser revista a lei que estabelece o regime jurídico do cidadão 

estrangeiro"

A CTA entende que 
deve ser revista a 
lei que estabelece 

o regime jurídico do cida-
dão estrangeiro quanto à 
entrada, permanência e saí-
da no País, Lei nº 5/93, de 
28 de Dezembro, e do De-
creto nº 108/2014, de 31 de 
Dezembro.

Sobre estas matérias, a 
CTA disse nesta Quinta-fei-
ra, dia 01 de Setembro, em 
Maputo, que já submeteu 
um parecer compreensivo 
e detalhado sobre acções 
concretas e a proposta de 
lista de países que o Sector 
Privado considera que po-
deriam beneficiar do Visto 
de Fronteira, por não re-
presentarem risco e apre-
sentarem interesse elevado 
de negócios. Aguardamos a 
avaliação e decisão do Go-
verno.

Em relação as medidas 
anunciadas, na componen-
te fiscal, propomos: "Sobre 
a redução de 17% para os 
16%, advogamos que a im-
plementação desta medida 
seja aplicada, não somente à 
taxa ordinária do IVA (17%), 
mas também que seja aplica-
da às demais taxas especiais 
de IVA aplicável à outros 
bens serviços (ex: electri-
cidade e água já têm taxas 
especiais. A proposta é de 
que a redução de 1 ponto 
percentual seja estendida 
para estas taxas especiais). 
No âmbito da sua regu-
lamentação, é importante 
garantir que a redução do 
IVA não penalize outros 
sectores como a indústria, 
através da eliminação de 
algumas isenções. Por fim, 

propomos a restituição da 
isenção do IVA para todos 
os produtos da cesta básica 
e assim, cumprir com o ob-
jectivo desta medida que é 
melhorar o poder de com-
pra das famílias".

Prossegue:"propomos a 
criação  de mecanismos 
de compensação de dívidas 
tributárias e garantir a des-
centralização da análise dos 
reembolsos para as delega-
ções provinciais da Autori-
dade Tributaria".

Acrescenta ainda que, a 
redução do IRPC de 32% 
para 10%,  a organização 
propós, igualmente, que o 
conceito da Agricultura seja 
considerado o Sector Agrá-
rio. Adicionalmente, este in-
centivo ao sector de trans-
portes rodoviários deve-se 
aos transportes rodoviários 
de carga interprovincial e 
interdistrital. A nível dos 
transportadores urbanos 
de passageiros, sugere-se a 
isenção do IRPC, com vista 
a atrair maior formalização 
deste sector. 

Segundo a CTA,  para me-
lhorar a competitividade 
dos aeroportos e corre-
dores logísticos nacionais, 

a implementação da Janela 
Única Electrónica foi um 
ganho sem precedentes 
para a economia nacional. 
"Para a consolidação des-
tes ganhos e assegurarmos 
maior competitividade dos 
nossos corredores, propo-
mos a aceleração da integra-
ção de todos stakeholders 
na plataforma de facilitação 
do comércio. Ainda sobre 
a competitividade dos ae-
roportos e corredores lo-
gísticos, propomos diversas 
acções especificas: a neces-
sidade urgente da reabilita-
ção profunda de toda a ex-
tensão da Estrada Nacional 
Número 1, incluído as vias 
de ligação dos Países vizi-
nhos aos principais Portos 
nacionais. 

Num outro desenvolvi-
mento, a organização falou 
sobre o regime geral de vis-
tos de entrada no País, para 
promover maior fluxo de 
turistas e homens de negó-
cio, propomos, em primeiro 
lugar, a introdução do Visto 
Misto de  Negócio e Turis-
mo que inclua a situação 
de participação de sócios 
e accionistas em Assem-
bleias Gerais e, também, a 

prestação de serviços para 
calibragem, manutenção e 
reparação de máquinas e 
formação de técnicos. "To-
dos estes, actualmente, têm 
sido exigidos o Visto de Tra-
balho que é mais demorado 
e desalinhado com a activi-
dade pretendida".

"No sector de formação, 
sugerimos vistos com pe-
ríodos de validade superior 
a um ano para docentes do 
ensino superior e técnico 
profissional para garantir 
que estes possam cumprir 
o programa de formação 
sem necessidade de reno-
vação de vistos". 

No entender da CTA, a 
eliminação do Alvará deve-
rá ser para todas as activi-
dades que não carecem de 
vistoria prévia. E, no Sector 
de Transportes, propomos 
a eliminação da licença para 
o transporte internacional 
e manter o permit. O trans-
porte internacional carece 
de uma licença para ope-
rar. Seguidamente, é neces-
sário tratar o permit que 
depende da licença e tudo 
sob tutela do Ministro dos 
Transportes, o que se en-
tende tratar de duplo licen-
ciamento.

A fonte continua a defen-
der ser muito importante 
aprovar a proposta de Lei 
de Participação Pública nos 
Processos Legislativos. Isto 
visa criar uma base legal 
aplicável a todos os actos 
normativos, bem como de-
finir, de forma clara, o trata-
mento a ser conferido aos 
contributos recebidos e as 
implicações do desrespeito 
a tais normas. 

No passado dia 9 de Agosto, o Governo anunciou um pacote de medidas de Aceleração Económica visando estimular 
a economia nos próximos 3 anos, sob as quais o sector privado acolheu com muito agrado. Neste contexto, a Confe-
derção das Associações Económicas de Moçambique (CTA) procedeu a avaliação das medidas com impacto no Sector 
Empresarial, pelo que nesse âmbito, resultou na elaboração de uma Matriz que deverá guiar as suas acções de advocacia 
junto do Governo de Moçambique, com vista à plena implementação das mesmas.
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De acordo com a empre-
sa, esta é a oportunidade 
e o momento adequados 
para apresentar ao merca-
do e a todos os visitantes, 
não só o trabalho que a 
SolarWorks vêm desenvol-
vendo nos últimos 6 anos, 
bem como as inúmeras so-
luções que oferece ao nível 
da energia solar para resi-
dências e edifícios comer-
ciais e de negócios, sistemas 
de back-up e uso produtivo. 

Especialista na oferta dos 
melhores sistemas solares 
residenciais, a empresa vem 
alargando a sua oferta de 
soluções de energia solar 
ao mercado, contando já 
com inovadores sistemas 
de irrigação, frios, ilumina-
ção exterior, fornecimento 
energético a centros de ne-

gócios, empresas, comércio 
e habitações.

  "Somos os pioneiros no 
sistema "pague conforme o 
uso". Oferecemos aos nos-
sos clientes, para além do 
serviço de extrema quali-
dade, extraordinárias mo-
dalidades de pagamento de 
acordo com a sua capacida-
de financeira, aliando a isso 
a vasta oferta de diferentes 
soluções", disse Nuno Lo-
pes, Diretor-geral da Sola-
rWorks Moçambique.

 A empresa garante pre-
sença e assistência em todo 
o país através das suas lojas 
na Matola, Xai-Xai, Maxixe, 
Massinga, Beira, Chimoio, 
Tete, Nampula, Mocuba e 
Cuamba para além de di-
versos parceiros autoriza-
dos pelo país.

A empresa de fornecimento de sistemas e soluções de energias renováveis SolarWorks Moçambique participa da X 
Edição da Feira Internacional de Maputo - FACIM, que decorre de 29 de Agosto a 4 de Setembro do corrente ano, em 
Ricatla, Distrito de Marracuene.

SolarWorks apresenta soluções de energias renováveis na FACIM

Esse comentário sur-
ge depois de, há uma 
semana, o Presiden-

te, Filipe Nyusi, e o ministro 
da Defesa, Cristóvão Chu-
me, terem feito declarações 
algo contraditórias sobre o 
jihadismo.

Filipe Nyusi denunciou a 
existência de proprietários 
de postos de abastecimen-
to de combustível na pro-
víncia de Sofala, que usam 
o negócio para lavagem de 
dinheiro e financiamento 
ao terrorismo em Cabo 
Delgado.

O Porta-voz da Renamo, 
José Manteigas diz que nos 
últimos dias temos sido 

bombardeados por infor-
mações muito controver-
sas e contraditórias vindas 
do mesmo Governo.

Ele refere que "o ministro 
da Defesa veio a público di-

zer que ainda não são co-
nhecidas as causas, as fon-
tes de financiamento nem 
os rostos dos terroristas, 
mas, curiosamente, o Presi-
dente da República afirmou 

que as bombas de combus-
tíveis podem ser uma fonte 
de financiamento aos ter-
roristas".

José Manteigas acrescen-
ta que o seu partido está 
perplexo quando o Chefe 
de Estado "faz esta abor-
dagem genérica sobre um 
problema tão bicudo como 
é o terrorismo, porque era 
expectável que ele, em tan-
to que comandante chefe 
das forças de defesa e segu-
rança, as instruisse a trazer 
resultados concretos.

"Há dissonâncias no Go-
verno e nós estamos preo-
cupados com isso", conclui 
o porta-voz da Renamo.

A Renamo diz haver dissonâncias no seio do Governo relativamente à insurgência em Cabo Delgado, que se traduzem 
na falta de resultados consistentes no combate a este fenómeno.

Ao terrorismo: Governo  bombardea com informações muito 

contraditórias 
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O Governo decidiu alocar, nos próximos dois anos e meio, três mil milhões de Meticais para a qualificação dos labora-
tórios, de produção de vacinas, campos de multiplicação de sementes pré-básicas.

PR não está preocupado com quem não acredita no Sustenta 

"Este investimento parte 
da nossa convicção de que 
a transformação deste sec-
tor começa com a ligação 
e produção por meio dos 
extensionistas e uma parte 
desse valor já está nos la-
boratórios, a qualquer mo-
mento voltaremos a fazer 
a entrega de laboratórios 
modernos",informou o Pre-
sidente da República,Filipe 
Nyusi.

O Presidente da Repú-
blica falava na Quarta-feira, 
na KaTembe, no Simpósio 
Nacional de Investigação 
Agrária, organizado pelo 
Ministério da Agricultura e 
Desenvolvimento Rural.

Filipe Nyusi disse que as 
províncias de Niassa e Ma-
nica vão produzir trigo para 
o comércio. "Os resultados 
de pesquisa de trigo indi-
cam o potencial de produ-

tividade de sete mil tonela-
das por hectare em Niassa 
e quatro mil em Manica.
Os próximos passos são a 
alimentação da variedade e 
a disseminação desta tec-
nologia, que passará pela 
multiplicação massiva das 
sementes e treinamento 
dos nossos extensionistas e 
dos nossos produtos para a 
massificação da sua produ-

ção".
Ainda assumiu que Mo-

çambique tem bons sinais na 
luta contra a fome, porém 
as mangas devem permane-
cer arregaçadas. "O Progra-
ma Mundial de Alimentação 
retirou Moçambique da lis-
ta dos países com alto ris-
co de fome no mundo, mas 
eu tenho dito que isso não 
pode distrair-nos, uma coisa 

é estar na lista de fome e 
outra é ter pessoas que não 
conseguem comer de for-
ma equilibrada, por isso é 
que a batalha para nós con-
tinua, não está vencida nem 
está perto disso".

"Parte dos ganhos já ob-
tidos no combate à fome é 
atribuída ao Sustenta, em-
bora muitos não acredita-
ram e não estamos preo-
cupados que acreditem, até 
gostamos que nos pressio-
nem para que possamos 
provar as nossas intenções", 
desabafou.

Os investigadores e pro-
dutores dizem que o apoio 
financeiro anunciado pelo 
Presidente da República 
para o ramo da investigação 
vai responder a uma par-
te dos desafios do sector 
agrário e estimular a pro-
dução e produtividade.

Localizada no pavi-
lhão Nachingweia, 
onde colocou à 
disposição dos 

visitantes os serviços do 
Sistema de Informação de 
Segurança Social de Mo-
çambique (SISSMO), o INSS 
pretende facilitar os uten-
tes do sistema e os visitan-
tes em geral na componen-
te de inscrição e consulta 
de dados dos contribuintes 
(empresas), beneficiários 
(trabalhadores) e os Traba-
lhadores por Conta Própria 
(TCP), bem como na emis-
são de cartões de benefi-
ciários, em que, igualmente, 
serão distribuídos folhetos 
contendo informações so-

bre os diversos serviços 
prestados pela instituição.

O stand do INSS, onde 
esteve o respectivo Direc-
tor-geral, Joaquim Moisés 
Siúta, já recebeu o chefe de 

Estado, Filipe Jacinto Nyu-
si, a ministra do Trabalho e 
Segurança Social, Margarida 
Adamugi Talapa, bem como 
o edil da Matola, Calisto 
Cossa, entre outras indivi-

dualidades.
Espera-se ainda, com esta 

permanência do INSS du-
rante o período que durará 
aquela realização económi-
ca nacional e internacional, 
que no respectivo stand 
sejam atendidas e esclare-
cidas potenciais preocupa-
ções dos utentes do siste-
ma, bem como do público 
no geral, para além das pla-
taformas em uso neste mo-
mento, tanto para o acesso 
às diferentes informações 
ou serviços, como é o caso 
da plataforma M-Contribui-
ção, bem como para o pa-
gamento de contribuições, 
nomeadamente o M-Pesa e 
o IZI.

Uma equipa da Delegação provincial do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) de Maputo, em representação 
do sector do Trabalho e Segurança Social, encontra-se instalada, desde a tarde desta Segunda-feira, 29 de Agosto, em 
Ricatla, distrito de Marracuene, no quadro da 57ª Edição da Feira Internacional de Maputo (FACIM), que decorrerá até 
ao próximo dia 4 de Setembro, sob o lema  "Industrialização: Inovação e Diversificação da Economia Nacional".

INSS na FACIM para facilitar utentes do sistema
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Lançadas as obras dos vencedores do prémio literário Leite Couto 2022
A Fundação Fernando Leite Couto e o Moza Banco lançaram esta Terça-feira, em Maputo, as obras dos vencedores 
do prémio literário FLC. Trata-se dos livros dos escritores Maya Ângela Macuácua, autora de um romance intitulado 
"Diamantes pretos no meio de cristais", e Geremias José Mendoso, com o livro de contos "Quando os mochos piam". 

Os grandes vencedores 
do prémio literário recebe-
ram na altura uma premia-
ção em valores monetários, 
oferecida pelo banco, que 
patrocinou igualmente a 
impressão das obras lança-
das.

O apoio da instituição 
bancária ao Prémio literá-
rio Fernando Leite Couto, 
enquadra-se na parceria en-
tre o Banco e a Fundação 
que remonta a 2019, e que 
visa contribuir para o fo-
mento da criação literária, 
através do apoio à edição 
de livros, e outras activida-
des culturais de elevado im-
pacto social. Por isso, é para 
a instituição financeira mo-
tivo de orgulho fazer parte 
deste momento marcante 
e, acima de tudo poder, jun-
tamente com a Fundação 
Fernando Leite Couto e os 
seus parceiros, contribuir 
para tornar realidade so-
nhos e ambições de jovens 
talentosos deste vasto Mo-
çambique.

Na ocasião, o Presidente 
da Comissão Executiva do 
Moza Banco, Manuel Soa-
res, disse que o lançamen-
to destas obras "é mais 
uma prova inequívoca do 
sucesso desta parceria que 

esperamos que se renove 
e amplie a cada dia em prol 
do desenvolvimento da lite-
ratura moçambicana". 

Segundo Manuel Soares, a 
instituição que represenra 
reconhece o valor da arte 
e literatura e o seu papel 
na preservação e valoriza-
ção das diversas manifesta-
ções artísticas e culturais, 
da história e identidade 
nacionais, e "é por essa ra-
zão que apoiamos sem re-
servas iniciativas desta na-
tureza. Enquanto Banco de 
moçambicanos do Rovuma 
ao Maputo e do Índico ao 
Zumbu, sentimos que te-
mos uma responsabilidade 
acrescida nesse domínio". 

Para o escritor Mia Cou-
to, "este prémio tem um 
grande significado para 
Fundação Fernando Leite 
Couto, que é promover a li-
teratura de jovens, a leitura, 
e o aparecimento de jovens 
que a partida teriam gran-
des dificuldades em se tor-
nar visíveis e conhecidos. 
Eles tem todo o mérito. 
Fico muito feliz porque este 
prémio começou com uma 
dimensão nacional e se ex-
pandiu para uma dimensão 
internacional, esses jovens 
já tem as suas obras publi-
cadas em Portugal onde vão 
fazer o lançamento daqui a 
algum tempo".

Os autores das obras 

Geremias José Mendoso  e 
Maya Ângela Macuácua ma-
nifestaram a sua satisfação 
pelo apoio prestado pelo 
Moza Banco, Fundação Fer-
nando Leite Couto, parcei-
ros e prometem continuar 
a trabalhar para o bem da 
cultura moçambicana.

Os dois vencedores, des-
tacaram-se  entre outros 
candidatos como:  Fer-
nanda Vitorino do Rosário 
Mualeia João, com o ro-
mance "Amor em tempos 
incertos", Wasquete Jasse 
Fernando, com a novela 
"Noites de desassossego" 
e Adelino Albano Luís, com 
o livro de contos "Estórias 
trazidas pela ventania".
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Megan Thee Stallion interpretará a si mesma em “Mulher-Hulk”

De Raiz revela tentativa de suicídio devido a críticas ao seu corpo

A rapper Megan Thee Stallion revelou uma grande notícia ao estampar a nova capa da "New York Magazine"
A jovem de 27 anos agraciou a mais nova capa da New York Magazine e em sua entrevista, ela falou sobre sua próxima 
aventura no Universo Cinematográfico da Marvel, entre outros projetos emocionantes que ela está trabalhando.

Bastante polémica, a Kudurista angolana Flor de Raiz foi a convidada no programa "Drive Kuduro", da Platina Fm 96.8, 
e contou que já tentou suicidar-se devido a várias críticas sobre o seu corpo.

Após confirmar que ela 
deve aparecer em uma par-
ticipação especial como ela 
mesma em um próximo 
episódio de Mulher-Hulk, 
Megan Thee Stallion com-
partilhou que ela fez o tes-
te para a série de strippers 
de sucesso P-Valley muito 
antes de se tornar o ícone 
do rap que conhecemos e a 
amamos como hoje.

 "Eu estava tentando 
o papel para Mercedes", 
lembrou o artista de "Hot 
Girl Summer". "Mas vendo 
Brandee [Evans] interpre-
tar Mercedes, eu fico tipo, 
obviamente, eu não estava 
aqui ainda. Ela é tão perfeita 
para esse papel".

Falando em P Valley, o 
ator J. Alphonse Nichol-
son expressou entusiasmo 
pela aventura da rapper 
de Houston no mundo da 
atuação."Eu acho que ela 
tem ferramentas para fazer 
qualquer coisa",disse Megan 
Thee Stallion. "Você pode 
vê-la em um filme de épo-

ca interpretando alguém na 
década de 1960, ou em um 
filme de ficção científica… 
ela também está aqui tra-
balhando em algumas coi-
sas da Marvel. Ela poderia 
trazer tudo para a mesa só 
porque ela tem esse brilho".

Além de Mulher-Hulk, a 
rapper também deve estre-
lar a próxima comédia mu-

sical da A24, "F*cking Iden-
tical Twins", e listou algumas 
de suas principais inspira-
ções como Queen Latifah e 
Ice Cube. "Quando eu olho 
para eles, isso me inspira a 
ir além da música. Eu não 
sinto que vou ser apenas 
uma atriz, eu sinto que tam-
bém vou ser uma directora 
e também uma produtora".

Embora nada tenha sido 
confirmado, Megan deixou 
claro que adoraria entrar 
no lugar de Gabrielle Union 
para um reboot de Bring It 
On, canalizando o persona-
gem de Isis. "Eu seria per-
feita para isso. Se eles fizes-
sem um novo Bring It On, 
eu deveria ser esse perso-
nagem", disse a cantora.

Numa conversa descon-
traída com o locutor Hélio 
Cristóvão, a Kudurista an-
golana confirmou que no 
início fazia um esforço para 
não ligar às críticas e ao 
bullying, mas teve de recor-
rer aos procedimentos es-
téticos porque tinha seios 
caídos e era julgada pelos 
jovens na rua.

"Uma vez escapei me 
matar por causa disso. No 
início quase que não ligava 
e fazia um esforço. O que 
me fez mesmo mexer no 
meu corpo foi o bullying. 

Não estava mesmo bom. A 
jarda deixou cair os meus 
seios, e eu não tenho filhos, 
logo não podia estar com 
os seios totalmente caídos 
e eu sentia vergonha", relata 
Flor de Raiz.

Recordar que, dentre vá-
rios procedimentos,a Ku-
durista angolana já recorreu 
a rinoplastia, mamoplastia, 
lipoaspiração, botox nos 
lábios, aumento da bunda, 
vulgarmente chamado "Jar-
da", posteriormente teve 
de recorrer a cirurgia para 
reduzir o excesso.



O estudo é uma 
iniciativa de 
dez cientistas 
de Dinamarca, 

Reino Unido, Canadá, Peru, 
Estados Unidos, Índia, Tan-
zânia, Irlanda e Brasil. Ele 
compila e analisa pesquisas 
anteriores sobre a chamada 
multimorbidade, resume o 
que já foi publicado e ofe-
rece orientações para pro-
fissionais de saúde e pesqui-
sadores.

Entre os dados listados 
estão a maior frequência 
de doenças crônicas si-
multâneas entre mulheres 
e a forte associação entre 
multimorbidade e idade: há 
prevalência de 30% na fai-
xa etária de 45 a 64 anos, 
de 65% na faixa de 65 a 84 
anos e de 82% a partir dos 
85 anos.

"Os idosos apresentam, 
percentualmente, mais mul-

timorbidade. Porém, em 
termos absolutos, ela é 
mais frequente em adultos. 

Assim, não podemos defi-
nir a multimorbidade como 
um problema específico de 
pessoas idosas, até porque 
o enfrentamento do pro-
blema passa por uma abor-
dagem de prevenção desde 
o início da vida", afirma o 
pesquisador Bruno Pereira 

Nunes, professor na Uni-
versidade Federal de Pelo-
tas e coautor do trabalho.

Além do envelhecimento, 
a pesquisa mostra que as-
pectos econômicos e so-
ciais têm impacto na ocor-
rência de casos.

 Segundo os pesquisado-
res, há maiores chances de 
multimorbidade nos grupos 
com menor escolaridade e 

entre indivíduos que mo-
ram em áreas mais pobres.

 "Todos os países preci-
sam lidar com a ocorrên-
cia de múltiplas doenças 
crônicas. Porém, em países 
de média e baixa renda, os 
desafios são maiores devi-
do às desigualdades sociais 
e aos níveis de pobreza que 
impactam desde a preven-
ção até o tratamento".
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Pessoas mais pobres começam a apresentar duas ou mais doenças crônicas dez anos antes do que os mais ricos.  A pes-
quisa sugere diretrizes sobre como lidar com o problema, que já afeta cerca de 25% dos brasileiros.

Pobres apresentam múltiplas doenças crônicas dez anos antes que ricos

Conheca os sintomas que podem significar problemas no coração

Formigueiro e dores 
nas pernas, especialmen-
te, quando acompanham 
sintomas como inflama-
ção, podem ser sintomas 
de um coágulo de sangue, 
que não está  permitindo 
que o coração funcione 
corretamente. 

Tonturas também é um 
sintoma comum entre 
pessoas que sofrem de 
doenças cardiovasculares. 
Este sintoma, pode ser 
provocado por pressão 
arterial alta, assim como 
arritmia. 

Dores de cabeça fortes 
também podem ser sinais 
de alerta. Especialmen-
te, quando estas dores 
se manifestam na testa e 

atrás dos olhos, porque 
podem estar a indicar que 

pressão arterial alta. Um 
fator de risco para muitos 

problemas do coração. 
Falta de ar ou dificulda-

de em respirar pode ser 
um sintoma associado a 
várias doenças, mas para 
os cardiologistas, é mui-
to importante. Pode ser 
causada por hipertensão 
e indicar insuficiência car-
díaca ou algum problema 
nas válvulas do coração. 

Náuseas ou perda de 
apetite podem ser sinais 
de insuficiência cardíaca. 

Dores no maxilar, assim 
como um peso 'inexplicá-
vel' que irradia no maxilar 
e no braço esquerdo, po-
dem ser sintomas de um 
ataque cardíaco ou angina 
de peito, diz Joyce Oen-
-Hsiao, cardiologista.

Dores no peito são, no geral, o sintoma mais conhecido de problemas cardiovasculares, no entanto, é importante conhe-
cer outros, que também se manifestam. 



O projecto descreve vá-
rias áreas prioritárias para 
o apoio de capacitação aos 
Estados-membros africa-
nos, inclusive no combate 
ao terrorismo, aos efeitos 
das mudanças climáticas, à 
pirataria e assalto à mão ar-
mada no mar e combate à 
insegurança alimentar.

O texto contém ainda 
disposições sobre missões 
de paz da ONU e sanções 
do Conselho de Segurança.

A "declaração presiden-
cial" foi proposta pela Chi-
na - país que presidiu este 
mês ao Conselho de Segu-
rança - em conexão com o 
debate aberto sobre "Paz e 
segurança na África: Capaci-
tação para sustentar a paz" 
realizado em 08 de Agosto 
na ONU.

"Os membros do Conse-

lho de Segurança adotaram 
por consenso esta decla-
ração presidencial, o que é 
de grande significado para 
promover o futuro apoio 
à capacitação e conquista 
de paz duradoura no con-
tinente", disse o embaixa-
dor chinês junto da ONU, 
Zhang Jun.

Na sua declaração após a 
votação, o diplomata agra-
deceu ao Gabão, Gana e ao 
Quénia pela participação 
activa e pelo forte apoio 
durante o processo de con-
sultas, "especialmente pe-
los seus valiosos 'inputs' na 
perspetiva de países africa-
nos, o que tornou esta de-

claração mais responsiva às 
necessidades de África".

Zhang Jun apelou ainda a 
que o Conselho de Segu-
rança veja esta declaração 
como uma "oportunidade 
para continuar o seu su-
porte à paz e segurança em 
África e para que mantenha 
consultas com países afri-
canos, enquanto trabalham 
em conjunto para alcançar 
os objectivos fixados na 
declaração e fazer assim 
grandes contribuições para 
a paz, estabilidade, seguran-
ça e desenvolvimento em 
África".

Apesar do sucesso na 
adoção da declaração, a de-
legação chinesa reconheceu 
que as negociações para o 
texto final foram longas e 
difíceis, o que levou o mes-
mo a ser revisto sete vezes.
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O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) adotou uma declaração proposta pela China que 
reconhece a necessidade de reforço da capacitação dos países africanos, enfatizando a importância de respeitar a liderança 
desses Estados.

ONU reconhece necessidade de capacitar países africanos

Ariel Koren – gerente de marketing de produtos educacionais do Google nos Estados Unidos – pediu de-
missão após denunciar retaliação, ambiente hostil e medidas ilegais perpetradas pela gigante da tecnologia. 
As ações corporativas sucederam uma carta de funcionários de Amazon e Google em protesto a um acordo 
bilionário com Israel.

Gerente do Google se demite após criticar acordo com Israel

O acordo estimado em 
US$1.2 bilhão, assinado 
com o exército da ocupa-
ção, recebeu a alcunha de 
Projecto Nimbus. A ferra-
menta facilita a vigilância 
dos palestinos nativos e 
favorece a expansão dos 
assentamentos da Cisjor-
dânia – todos considera-
dos ilegais sob a lei inter-
nacional.

Ariel Koren de 28 anos 
– reportou ser obrigada a 
deixar seu emprego devi-
do às hostilidades corpo-
rativas. Após sete anos de 
empresa, Koren recebeu 
um ultimato de seu su-
pervisor para ser transfe-
rida ao Brasil ou deixar o 

cargo.
 "Ao invés de ouvir 

seus trabalhadores, que 
desejam que a empresa 

mantenha seus princípios 
éticos, o Google busca 
agressivamente estabele-
cer contratos militares e 

silenciar críticas, por meio 
de um padrão de censura 
e retaliação contra eu e 
meus colegas", disse Ariel 
Koren.

A ex-gerente fez um 
apelo a funcionários de 
ambas as empresas a pes-
quisar sobre o Projecto 
Nimbus e expressar seu 
descontentamento.

"Proibimos retaliação 
no espaço de trabalho e 
compartilhamos publi-
camente nossa política", 
afirmou uma Porta-voz do 
Google. "Investigamos em 
detalhes a alegação desta 
funcionária, como sempre 
fazemos quando surgem 
apreensões".
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Os três encontros de-
correm no quadro 

de implementação de um 
protocolo de cooperação 
rubricado entre as federa-
ções de futebol de Moçam-
bique e de Marrocos, a 05 
de Julho último, em Casa-
blanca.

No entanto, as duas selec-
ções aproveitarão os em-
bates na Costa do Sol para 

afinarem a máquina defen-
siva e de golos, tendo em 
vista a sua participação no 
Campeonato Africano das 
Nações (CAN) de Futebol 
de Praia, prova a decorrer 
de 21 a 28 de Outubro na 
turística cidade de Vilanku-
lo. São, afinal, duas das me-
lhores selecções do conti-
nente e por isso candidatas 
ao título.
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Matchedje joga nona jornada no Sábado com Black Bulls
A Associação Black Bulls recebe, este Sábado, o Matchedje de Mocuba, em partida da nona jornada do Moçambola. Os 
touros pediram a antecipação do jogo, devido à sua participação nas Afrotaças.

Na antecâmara 
das Afrotaças, 
em que, se-
gundo ditou o 

sorteio, a formação mo-
çambicana vai defrontar, na 
primeira eliminatória de 
acesso à fase de grupos, o 
Petro Atlético de Luanda, 
os "touros" têm pela frente 
o Matchedje de Mocuba, no 
Moçambola.

A partida entre os dois 
conjuntos ocorre num con-
texto diferente, em que as 
outras equipas só retoma-
rão o Moçambola na pró-
xima semana, observando, 
desta feita, a paragem defi-
nida pela Liga Moçambicana 
de Futebol para dar lugar 
aos compromissos da se-
lecção.

Para evitar possíveis cho-
ques no Moçambola, devido 
à sua participação nas Afro-
taças, a Associação Black 
Bulls pediu à Liga Moçambi-
cana de Futebol que a par-
tida frente ao Matchedje de 
Mocuba fosse antecipada.

Nesse sentido, obser-
vando a pertinência do 
pedido,a Liga Moçambicana 
de Futebol anuiu o pedido.

Os treinados do portu-
guês Inácio Soares partem 

para esta partida como fa-
voritos, na medida em que 
ocupam, neste momento, 
a segunda posição na ta-
bela classificativa com 18 
pontos, os mesmos que o 
Costa do Sol, na terceira 
posição, aliado ao desnível 
competitivo entre as duas 
formações.

Ainda que tenha tido um 
arranque algo titubeante no 
Moçambola, a espaços, os 
"touros" têm dado muito 
boa conta de si, olhando 
para os últimos resultados 
registados pela equipa de 
Tchumene. A Black Bulls vai 

tentar, nesta partida, manter 
a senda vitoriosa que vem 
registando de uns jogos a 
esta parte.

Uma vitória nesta partida 
coloca a Black Bulls a qua-
tro pontos da líder União 
Desportiva de Songo, que 
ocupa a primeira posição, 
com 25 pontos.

Se por um lado a Black 
Bulls tem registado bons 
resultados, por outro, já 
não se pode dizer o mesmo 
em relação à turma do Ma-
tchedje de Mocuba, equipa 
que, disputadas nove jorna-
das, ainda não encontrou o 

caminho certo das vitórias.
Os únicos representantes 

da província da Zambézia 
na maior montra do futebol 
moçambicano ocupam a úl-
tima posição na tabela clas-
sificativa, com míseros três 
pontos, resultantes de três 
empates.

Apesar do momento me-
nos bom, a turma orientada 
pelo decano Nacir Arman-
do arrancou, a escopo e 
martelo na nona jornada, 
um precioso empate sem 
abertura de contagem dian-
te do colosso Ferroviário 
de Maputo.

As duas selecções enfrentam-se nos dias 01, 02 e 05 de Setembro, na Arena da Costa do Sol, em desafios particulares 
de preparação para o CAN de Futebol de Praia, Vilankulo2022.

Moçambique recebe Marrocos em Maputo para amigáveis
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Actualmente, é muito co-
mum empresários adquirirem 
clubes dos mais variados ta-
manhos. Algumas instituições 
que viviam problemas finan-
ceiros, e não enxergavam a 
cor de títulos grandes, passa-
ram a ganhar favoritismo no 
cenário mundial.  

O Milan, heptacampeão 
da Champions League, terá 

como acionistas o rapper 
Drake e o jogador de basque-
te LeBron James. Os famosos 
vão se tornar sócios da em-
presa RedBird, que adquiriu o 
time italiano em junho. 

Após passagem sem brilho 
do fundo Elliott Management, 
a RedBird comprou o Milan 
por 1,2 bilhão de euros, cerca 
de 6 milhões de reais.

Sexta-feira, 02 de Setembro de 2022Desporto Internacional

Drake e LeBron James se tornam 

acionistas do AC Milan da Itália
A amizade entre Drake e LeBron James só tem crescido 
nos últimos anos. A parceria está avançando também no 
mundo dos negócios, inclusive entrando na maior paixão 
mundial: o futebol. Isso acaba de acontecer, já que uma em-
presa que as celebridades da música e da NBA como acio-
nistas comprou o time várias vezes campeão da Cham-
pions League, o AC Milan da Itália.

Numa sessão por video-
conferência promovida 
pela academia da Associa-
ção Portuguesa de Árbi-
tros de Futebol (APAF), o 
árbitro Rui Marcelo Ro-
drigues deu o exemplo da 
final da Liga das Nações de 
2021, entre França e Espa-
nha, para dar conta de que 
o golo que valeu o 2-1 e o 
título aos gauleses, aponta-
do por Mbappé em posição 
de fora de jogo, após corte 
incompleto de Eric Garcia, 

seria hoje invalidado, ape-
sar de ter sido bem vali-

dado segundo as leis então 
em vigor.

Numa sessão que contou 
também com o presiden-
te da APAF, Luciano Gon-
çalves, e o ex-árbitro de 
primeira categoria Bruno 
Paixão, Rui Rodrigues fri-
sou ainda que, ao longo da 
época 2022/23, os árbitros 
vão "dar especial enfoque 
ao jogo violento", punindo 
infratores com cartão ver-
melho consoante "a veloci-
dade, a intensidade, a forma 
como o pé é projetado" e a 
zona do corpo atingida.

Os golos precedidos de um toque adversário sem "controlo total do corpo e da bola" passam a ser invalidados por 
fora-de-jogo quando o marcador está em posição irregular, dita a mais recente versão das Leis do Jogo, apresentada 
nesta Quinta-feira.

Estabelecidas nova regra para os foras de jogo

Bouteyre, de 50 anos, foi 
indiciado há duas semanas 
e pode ser condenado a 20 
anos de prisão. O treinador 
declarou que teve relações se-
xuais com o atleta, mas disse 
que o ato foi consensual.

"Ele reconhece a materiali-
dade dos fatos, mas contesta 
a acusação de estupro", decla-
rou a advogada de Bouteyre, 
Virginie Pin.

O treinador está proibido 
de entrar em contato com 
Fiona e de treinar menores de 
idade. A polícia agora investiga 
se ele teria cometido os cri-
mes contra outros atletas.

Fiona, atualmente com 25 
anos, fez a queixa em Feverei-
ro. Ela chegou a ser número 
39 do mundo e actualmen-
te ocupa a 259ª posição do 
ranking da WTA.

A tenista francesa Fiona Ferro apresentou uma queixa 
contra Pierre Bouteyre, seu ex-treinador, por estupro e 
violência sexual cometidos entre 2012 e 2015, quando ela 
tinha de 15 a 18 anos. 

Tenista acusa técnico de estupro e 

violência sexual


