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Direcção Provincial da Juventude e Desportos faz
Balanço de 2007 e Perspectiva 2008
O Director Provincial da
Juventude e Desportos da
Província do Maputo
Eduardo Tembe, disse a
nossa reportagem que a sua
instituição tem feito tudo ao
seu alcance com vista
proporcionar um futuro
melhor a juventude.
Segundo Eduardo Tembe a
Direcção Provincial da
Juventude, com vista a
ocupar a camada jovem no
seu tempo livre organizou
no ano passado três
acampamentos, o primeiro
teve lugar na Ponta de

Eduardo Tembe

Ouro, o segundo em Massaca e
o terceiro em Marracuene que
contou com a participação de
238 jovens provenientes de
vários distritos da provincia.

Já foi realizado um
acampamento regional
incluindo as províncias de
Maputo, Gaza e Inhambane, o
primeiro acampamento
regional foi em Gaza em 2006 e
em 2007 foi a vez da província
de Maputo realizar e teve sua
concentração central em
Matutuine.
A nível da educação da
juventude para uma vida
saudável, temos um programa
de saúde sexual e reprodutiva,
estamos a implementar um
programa da geração Biz e
Cont. Pag.2

LAM distingue agências de Viagem e de carga

Mais de 72 milhões de USD arecadados pela
LAM no ano passado,
A Linhas Aéreas de
Moçambique LAM,
procedeu sexta-feira no
Centro de Conferências
Joaquim Chissano a
cerimónia de distinção
PUB

das agências de viagem e de
carga que mais contributo
d e r a m
p a r a
o
desenvolvimento do
transporte aéreo em
Moçambique em 2007.

A cerimónia de premiação
baseou se basicamente em
categorias, tais como maior
volume de venda de carga
de produtos da LAM para
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Direcção Provincial da Juventude e Desportos faz
Balanço de 2007 e Perspectiva 2008
dentro deste programa no
ano de 2007 formamos um
pouco mais 90 activistas a
nível dos postos
administrativos de
Chinavane, Ponta de Ouro e
Massaca.
De realçar que nos
acampamentos sempre
houve palestras educativas
dirigidas por pessoas de
grandes nomes na praça, só
para citar alguns exemplos
já estivemos num
acampamento em que o Dr.
Carlos Tembe foi em vida
palestrante e que falou do
patriotísmo e cidadania, o
director provincial do meio
ambiente e outros dirigentes
que falaram do papel do
empreendedorismo juvenil.

De acordo com o director
provincial da Juventude e
desportos a sua agremiação
tem ajudado algumas
associações
com vista
publicação das mesmas no
Boletim da República, porque
segundo Tembe, com a
publicação destas no BR elas
assumem uma autonomia
bastante relevante que facilita
a sua negociação junto aos
doadores sem precisar da
intervenção directa
do
Governo bem como o nome
que elas assumem
juridicamente reconstituidos.
A Direcção provincial aposta
fundamentalmente sem querer
dizer que o Governo não apoia
o desporto federado, mas este
já tem um nome bastante

grande na praça, para alem da
federação Moçambicana de
futebol que rêge as suas
actividades, dai que a nossa
maior preocupação é o
desporto juvenil, o governo
tem apostado na formação de
novos claques desportivos em
várias áreas bem como
alocando alguns fundos
convista a massificar o
desporto juvenil.
Importa referir que ainda em
2007 foram realizados
campeonatos inter e intraescolares e o vulgo Bebec que
terminou
último sábado,
formamos 96 agentes
desportivos em Atletismo,
Voleibol, Futebol e Andebol.
A nossa província participou
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Mais de 72 milhões de USD arecadados pela
LAM no ano passado,
passageiros, maior venda
de espaço de carga e de
qualidade de serviços e
regularidade de
pagamentos entre outros
aspectos.
Segundo os critérios para
a premiação, constam na
lista as seguintes
agências:
Agência de

ASD

Viagens COTUR da (1º
lugar), Agência de Viagens
L U S O G L O B O
MOCAMBIQUE, lda (2º
lugar), Agência de Viagens
MEXTUR (3º lugar) todos
estas da zona Sul
respectivamente.
Por outro lado, tivemos
como agências da zona
centro e norte a GOOD

NEWS TOURS AGENGY em
(1º) lugar, Tanda MOIA,
Viagens e Turismo (2º
lugar), Agencia de Viagens
Novo Mundo da Beira (3º
lugar).
No referente as agências de
carga da zona sul das que
tiveram certificado de honra
Cont.pag.3

AMOTREVO SAÚDE E DESENVOLVIMENTO

Pub

Realizamos, vários trabalhos de corte e costura, carpintaria, fornecemos material
de construcão, blocos de 10, 15 e 20, ventiladores, estribos e mão de obra.
Fazemos também todos trabalhos de serralharia.
Aceitamos trabalhos por encomenda tais como carteiras, mobiliário hospitalar e
muito mais.
Digitamos, imprimos e fotocopiamos documentos
Estamos localizados no bairro Trevo. Rua 21.030, Casa nº629
Tel:21752433 / 21752621 ou amotrevo@tdm.co.mz
Esperamos por si!
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Internacional

Internacional

Direcção Provincial da Juventude e Desportos faz
Balanço de 2007 e Perspectiva 2008
no festival nacional dos
jogos desportivos escolares
na Zambézia onde
conseguiu o 6º lugar, sendo
esta a pior classificação já
conseguida desde que
iniciaram estas actividades
desportivas.
Na província de Maputo o
Andebol merece uma
atenção especial dado a
qualidade do domínio que
os jovens têm com esta
modalidade, falando
concretamente do
desportivo da Matola que já
até se consagrou campeão
provincial, nas edições dos
jogos escolares Maputo
província sempre conseguiu
alcançar a primeira posição,
mesmo nesta última edição.
Para o ano 2008 a Direcção
Provincial da Juventude e
Desportos continuará
apoiando as associações
juvenis locais com vista
combater a pobreza absoluta
e o desemprego, vai se
apoiar 16 associações
dependendo dos fundos que

o governo central desembolsar
para nós, vamos expandir os
projectos com o apoio da
C o m m o n w e a l t h ,
concretamente para Matutuine
e Magude, iremos capacitar
mais jovens na matéria de
gestão associativa e gestão de
pequenos negócios com vista
empreender seus projectos
com sucesso, vamos formar
mais de 90 activistas na matéria
ligado a SIDA, sendo 30 em
cada posto administrativo
compreendendo os distritos de
Marracuene, Macanete e
Matutuine, vamos arrancar
com os acampamentos, isso já
está programado e garantido,
vamos realizar o 4º
acampamento provincial no
local ainda por anunciar,
esperamos participar no
acampamento regional
cabendo este ano a cidade de
Maputo acolher, vamos apoiar
as organizações que ainda não
foram publicados no B.R,
iremos participar na criação de
várias associações juvenis.
O reporter do Jornal

Informando questionou
o
senhor director que onde irá
buscar o capital necessário
para financiar as iniciativas
juvenis, Tembe respondeu nos
seguintes termos; temos tido
apoio do governo central bem
como de outros parceiros.
Importa referir que no ano
passado o governo central
desembolsou 300 mil meticais
e para este ano ainda não se
pode avançar nenhum valor
por que cada ano tem seu
orçamento.
Por último o Director
Provincial da Juventude e
Desporto apelou todos jovens
em especial os da província de
Maputo, para que chegassem e
participassem junto com a
direção nas actividades que na
verdade são do inteiro
interesse da juventude.
Por: Gildo mugabe

Temos espaço
de
Publicidade

Mais de 72 milhões de USD arecadados pela
lam no ano assado
fazem parte a Agencia de
Carga KN-KUEHNE &
NAGEL MOÇAMBIQUE, lda
em (1º lugar), Agencia de
C a r g a A I R L I N K
INTERNATIONAL, lda (2º
lugar) e finalmente a
Agencia de carga

LUSOGLOBO MOÇAMBIQUE,
lda em (3º lugar) em
respectivo.
Quando se corria a cerimonia
falou-se do historial do
bilhete electrónico
introduzido no ano passado
onde se evidenciou que este

bilhete tem um impacto
muito grande na
simplificação dos custos,
para os clientes.
O Engº José Viegas
Presidente do Conselho
Administrativo da LAM,

Temos que começar a ver
o SIDA de Mneira diferente
PARE COM A DISCRIMINAÇÃO !
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apresentou nova
equipade trabalho que vão
fortalecer a dinamica da
empresa no atendimento
aos clientes, e falou que
"na continuidade de
implementação dos
horizontes traçados, a
nossa empresa caminha
de forma segura, face as
exigências da aviação civil
internacional que são
cada vez maiores".
Falando das conquistas
que se destacaram na vida
da LAM o PCA, falou da
emissão do bilhete
electrónico em 2007 em
Maputo, depois para as
escalas de Beira,

Nampula, Pemba e em
algumas escalas regionais,
“As expectativas do mercado
para o ano passado foram
superadas tendo a LAM
transportado no Global mais
de 400 mil pax's, sendo mais
de 300 mil no domestico e
perto de de 100 mil no
regional", disse a fonte em
seu discurso acrescentando
que "Na área de carga
transportamos mais de 4300
ton's sendo 3500 no
domestico mais de 500
tonelanadas no regional e
perto de 200 mil no
intercontinental".Lê-se na
nota.
Mais além, o PCA da Linhas

INFORMAÇÕES ÚTEIS

Aéreas de Moçambique foi
falando da situação da
empresa onde disse que a
LAM , teve como receita
resultados que em termos
de venda rondaram aos 72
milhões de USD, sendo a
contribuição dos Agentes de
Passageiros e Carga cerca
de 44% desta, ou seja 31
milhoes de USD.
"Com estes calculos fica claro
que a LAM continua a ser o líder
no mercado interno com um
Market Share superior a 70%
mas isso é graças a realização
de trabalho de equipa e
contribuição das Agências que
hoje são premiadas pela nossa
empresa.
INFOR

Previsão do tempo para
as próximas 24 horas

Temperaturas (°C)
Cidades Capitais Max Min

Corpo de salvação pública Polícia da República de Moçambique Maputo
Chamadas de Socorro 198
Geral-------21-422222
21-422334
21-424934

Sala de operações na Matola
1ª Esquadra---------21-752854
2ª Esquadra---------21-723443
3ª Esquadra---------21-752607
4ª Esqudra----------21-752444

Policia--------------------199
Maputo-------------------21-422001
21-425031
21-327206

Hospitais

B. de socorros-21-420448
Chamanculo21-400094
Militar
---21-416825/8
Psiquiátrico --21-270623
José Macamo 21-400044
Geral de Mavalane-21-475147

Frase do dia
"Nunca despreze os pequenos quando está a subir, pois poderá encontrá-los
quando estiver a descer." Anónimo

JORNAL INFORMANDO

Tabela preçária de assinaturas mensais
Individuais --- 20 USD
Entidades Nacionais----30 USD
Entidades Estrangeiras--- 40 USD

32
Xai-Xai
30
Inhambane 31
Sofala
29
Chimoio 25
Quelimane 27
Tete
31
Nampula 30
Lichinga 23
30
Pemba

21
21
22
25
20
23
23
23
14
25

Fonte: INAM

Design e Layout:E.Martins
Redacção:Gildo Mugabe, Jacob Chilengue,
Mário Bota e Mucuchele Chaincomo
Edicção nº-46

IINFORMANDO - Jornal de Grande Circulação por Email, Fax e Entrega ao Domicilio / ---------------------- ----- ---- PAG .4

