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Governo destaca papel proativo da Cornelder e CFM na
prevenção da pandemia da covid-19
Beira (O Autarca) – A Secretária do Estado da Província de Sofala,
Stela da Graça Novo Pinto Zeca saudou ontem as empresas Cornelder de
Moçambique (CdM) e CFM-Centro
pelo papel proactivo que tem desenvolvido desde muito cedo no âmbito das
acções de prevenção da pandemia da
covid-19. A saudação decorreu durante
a primeira visita oficial que a governante realizou nesta quarta-feira (01

JUL2020) ao recinto portuário da Beira. “Desde cedo, muito antes dos primeiros diagnósticos, tanto a Cornelder,
como o CFM-Centro já estavam na
dianteira em termos de implementação
de medidas de prevenção. Viemos saudar o papel proactivo destas empresas
e também colher delas algumas experiências relativas as acções de prevenção da covid-19” – destacou Stela Zeca.

Saber esperar é uma virtude! Aceitar, sem questioner,
Frase: que cada coisa tem um tempo certo para acontecer… É
ter fé!

Stela Zeca, SE do Governo de Sofala
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Jan de Vries, Director Executivo da Cornelder de Moçambique guiando a Secretária do
Estado de Sofala, Stela Zeca, na sua visita ontem ao recinto portuário da Beira

Augusto Abudo e Jan de Vries, respectivamente Director Executivo do CFM-Centro e
Director Executivo da CdM, quando prestavam declarações à imprensa, ontem, por ocasião
da visita da Secretária do Estado de Sofala, Stela Zeca, ao recinto portuário da Beira

Logo que o Governo de Moçambique decretou estado de emergência e anunciou medidas para conter a
pandemia, uma delas tem a ver com o
distanciamento social, o CFM suspendeu imediatamente a circulação de
comboios de passageiros de longo curso para prevenir a saúde dos passageiros, visto que os mesmos geralmente
circulavam lotados.
E, a Cornelder de Moçambique, concessionária da gestãos dos terminais de contentores e de carga geral
do Porto da Beira empenhou-se imediatamente na criação de condições para prover a província de Sofala de recursos necessários para a prevenção e
mitigação dos impactos nefastos da

doença. “Começamos a receber apoio
da Cornelder desde Fevereiro, muito
antes dos primeiros diagnósticos. A
Cornelder fez aquisição de dezenas de
máquinas de costura, comprou material

por forma que se pudesse produzir localmente milhares de máscaras para
distribuir gratuitamente pela nossa população nos mercados e terminais de
transporte” – assinalou.
Zeca destacou ainda que “fora
destes equipamentos de protecção individual, temos que nos recordar que
os primeiros ventiladores mecânicos
que nos foram oferecidos para reforçar
a nossa capacidade no enfrentamento
desta pandemia foram também através
da Cornelder”.
E mais, recordou que para além dos ventiladores mecânicos, da
produção de milhares de máscaras, foi
a Cornelder que disponibilizou equipamento e tecnologia para a instalação de
pontos de oxigenização da enfermaria
criada na cidade da Beira para o internamento de doentes com covid-19,
com pouco mais de 60 camas.
Explicou que este é um grande
desafio e tudo isso fez porque tem
consciência de que se trata de um problema que é comum, o qual por mais
que não afecte directamente a empresa,
mas se fôr afectada indiretamente ressentirá do impacto devastador. “Esta
postura da Cornelder é de louvar e foi
um dos objectivos que nos trouxe aqui”.

Informatizar para evitar contactos físicos
Beira (O Autarca) – Uma experiência importantíssima nesta época difícil que a Secretária do Estado da Província de Sofala, Stela Zeca colheu na visita
à Cornelder de Moçambique está relacionada com a nova maneira de trabalho e
fazer negócio adoptada pela administração da empresa. Jan de Vries, Director Executivo da CdM referiu que a empresa teve de informatizar todos os serviços para evitar contactos físicos e troca de documentos. “Neste momento apenas os contratos, pela sua natureza, é que tem de ser assinados. O resto da documentação é
toda scanada, incluindo assinaturas e a sua circulação é toda de forma digitalizada”. Jan de Vries destacou, igualmente, a priorização de implementação de medidas de higienização em todos pontos do porto e o distanciamento social.■ (FC)
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DELEGAÇÃO DA BEIRA

COMUNICADO
A Electricidade de Moçambique, E.P. (EDM) informa aos seus estimados clientes e ao
público em geral que, devido à necessidade de realização de trabalho de Manutenção
Correctiva de Emergência, haverá interrupção no fornecimento de energia eléctrica
conforme se descreve abaixo:
Sábado (04.07.2020): Subestação 5 e Linha FL8, das 06 às 13 horas, afectando os
bairros Pioneiros (parte), Chaimite (parte), Maquinino (parte) e Porto de Pescas.
Domingo (05.07.2020): Subestação 5 e Barramento de 33 KV-SE Marromeu, das 06 às
16 horas, afectando os bairros Pioneiros (parte), Chaimite (parte), Maquinino (parte),
Porto de Pescas, Açucarreira de Sena e Vila de Marromeu.
Porque o restabelecimento do fornecimento poderá ocorrer antes da hora prevista,
como impreterível medida de precaução, todos os estabelecimentos deverão ser
considerados como estando permanentemente em tensão.
Pelos eventuais transtornos que a situação poderá causar, a EDM apela à
compreensão dos seus estimados clientes.
ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE, EP.
DELEGAÇÃO DA BEIRA
Rua Companhia de Moçambique Nº 240
Telef. 21353600
Fax. 21369677
Maputo - Moçambique
Beira, 01 de Julho de 2020
Iluminando a Transformação de Moçambique
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CORRESPONDÊNCI@ ELECTRÓNIC@
Por: Leonel Marcelino, Lisboa

Se o Homem pensasse, aprenderia a curar-se
Mau grado as continuadas interrogações, os reiterados apelos das mais diversas origens, das experiências vindas de séculos atrás, dos textos sábios que vão sendo divulgados, tendo a acreditar na sabedoria do povo quando afirma que “de boas intenções está o inferno cheio”, o que significa que a actual crise rapidamente será absorvida pelo
vórtice da vida a que nos habituámos, mais propensa ao gozo imediato dos sentidos do que à reflexão racional.
Receio que o medo se dilua no marasmo das rotinas, nos convívios acéfalos, nas tontas idas às grandes superfícies, no álcool, no sexo ocasional, nas futilidades que
nos preenchem uma vida sem sentido profundo. O homem
habituou-se a cultivar um ego arrogante com fracos hábitos
de leitura, de reflexão, de escolaridade aprofundada. Se
queremos verdadeiramente percorrer um caminho saudável,
teremos de aprender a amar e a respeitar o outro, as suas diferenças, as suas maneiras de estar na vida; a lutar pelos valores por que morremos ao longo dos séculos, como a liberdade, a fraternidade, a igualdade, a democracia. Enfim, tudo faremos para derrubarmos as prepotências, os horrores
das fomes, da escravatura, das fragilidades que nos humilham, das doenças. Será por acaso que os mais frágeis, sejam pessoas ou nações, são sempre os mais sacrificados e
sofredores em situações de crise? Como vamos ajudá-los a

fugir às circunstâncias que os matam? Como vamos inventtar oportunidades de vida iguais para todos? As crianças, os
velhos, os marginais da vida terão direito a ser pessoas?
Vamos continuar a deixar que milhões de crianças
morram sem escolaridade, sem vacinas que as salvariam,
sem comida? Vamos continuar a deixar que milhões de raparigas sejam abusadas, violadas, escravizadas, vendidas
como mercadorias pelos próprios pais, a troco de um boi ou
de um cabrito, sem nunca saberem qual o seu verdadeiro
papel na sociedade?
Culturas, hábitos e crenças arreigadas e tidas como
imutáveis vão continuar a dizimar milhões de seres humanos?
Seremos capazes de nos libertar das amarras que os
séculos e as condições de vida nos impuseram e conseguiremos abafar o ódio, os conflitos culturais, étnicos, religiosos e outros?
Conseguiremos amar o outro, tentar compreendêlo, respeitá-lo? Seremos capazes de cultivar a tolerância e a
fraternidade e interiorizarmos que o eu não existe sem o tu?
Unidos, combatamos os vírus que nos condicionam
há séculos: a inveja, o egoísmo, a ganância, a arrogância…
Talvez, assim, escancaremos a janela da Esperança.■

Beira e Dondo continuam sem água canalizada
Beira (O Autarca) – As cidades da Beira e Dondo, na província
central de Sofala, continuam sem se
beneficiar do abastecimento de água
canalizada. É um problema que se regista desde ontem. O FIPAG – Fundo
de Investimento e Património do Abastecimento de Água, – Área Operacional da Beira, emitiu um comunicado na
última terça-feira, dando conta de que
haveria restrições e baixas pressões no
abastecimento de água na quarta-feira,
ontem (01JUL2020) afectando as cida-

des da Beira e Dondo, alegadamente
“devido ao trabalho de manutenção
preventiva na Estação de Tratamento
de Água de Mutua”. Mas o comunicado referia-se apenas o dia de ontem.
Porém o problema prevalece até hoje.
É uma situação que está a constranger
sobremaneira os cidadãos residentes
das duas cidades, com prejuízos maiores às famílias menos favorecidas que
não dispõem de recursos para conservar quantidade de água suficiente para
aguentar dias. Mais grave ainda, é o

facto de essa situação ocorrer num período crítico, em que se recomenda o
reforço de medidas de higiene individual e colectiva, devido a problemática
da pandemia da covid-19. Com efeito,
está faltar água suficiente em vários
pontos públicos criados para a lavagem
obrigatória das mãos, com destaque
para os mercados e estabelecimentos
de comércio e serviço. A disponibilidade de água é fundamental nesta época,
pelo que o recurso não deve faltar, sob
o risco de prejudicar a saúde pública.■

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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O seu Diário Electrónico Editado na Beira
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I
A História do Brasil teria que ser contada por um coral de historiadores, apoiados em
narrativas de cronistas, aventureiros, viajantes constrangidos ou deslumbrados. Uma
inicial e lógica exploração feita a partir da costa, seguida de penosas internações.
Todas milagrosamente rápidas, tendo em vista os recursos da época, pois falamos de
um passado de meio milhar de anos. Registros, documentos, cartas, mapas (de
incrível rigor, em face dos recursos da época), bem como a ansiosa busca de riquezas
para uma Europa que experimentara a incubação medieval e a explosão do
Renascimento.
Não à toa, Espanha e Portugal, dois países debruçados sobre o mar, como se
espichando um pescoço geográfico para o Hemisfério Sul ali dominado pelo
Atlântico, lançaram-se à cata de riquezas. A terra lusitana, restrito território, pobre de
recursos naturais, mais do que todos, levou a conquista a sério.
Nenhuma colonização é angelical. Antes é fria, cruel e espoliadora. Assim, dizer que
o Brasil teria se tornado um país melhor se ficasse com espanhóis, com ingleses,
franceses ou (que deslumbramento!) dourados holandeses, nos parece uma conjectura
ingênua. Historicamente (ou fatalmente) ficamos com Portugal. E será sobre essa
nação e seu povo – tão péssimo como os mais péssimos, tão notável quanto os mais
notáveis – que devemos falar.
Leia, Divulgue e Publicite n’O Autarca – 1º jornal electrónico na cidade da Beira - Moçambique
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II
Em O Reino, a Colônia e o Poder: o governo Lorena na capitania de São Paulo –
1788-1797 (São Paulo, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2019), Adelto
Gonçalves concentra seu foco no momento histórico em que a nação lusitana se
assentava nos trópicos. O Brasil receberia navegadores com destinos mais
definidos. O Rio de Janeiro, embora acossado pelos franceses, politicamente
deixou a posição secundária, abrigando a sede do vice-reinado antes assentada
em Salvador. E faz parte desse foco a referência à conjura mineira, pois daquela
importante capitania se havia desmembrado o território que hoje abriga o Estado
de São Paulo.
Nesse contexto, viu-se o autor da obra obrigado a situar a narrativa a partir de
governadores que antecederam o astro central – Lorena – com dificuldades em
cumprir a missão estruturadora da capitania. Tanto os suspeitos de incúria ou de
alcance no dinheiro público (hábito ainda não abandonado em nossos dias) como
os sabujos e incompetentes.
O lado positivo das ações de Lorena valoriza a narrativa. E vale a pena registrar
uma obra, ainda existente, que surpreendeu por atravessar os séculos: a Calçada
do Lorena, estrada pavimentada originalmente com características ousadas para
a época e que concretizou a indispensável ligação do planalto paulista com o
litoral. Libertava-se a província paulista do porto do Rio de Janeiro. E Adelto
nos mostrará quão fecundo foi o governo de d. Bernardo José Maria da Silveira
e Lorena (1756-1818) para o despertar desse hoje grande Estado brasileiro.
A construção da hábil narrativa nos mostra os governos anteriores corruptos ou
corruptores e com ações mesquinhas, o que faz ressaltar a competência
demonstrada por Lorena. O leitor logo estará envolvido pelos episódios que
antecedem a entrada em cena do nosso personagem, e verá um perfil descrito
sem paixão, mas com o indisfarçável prazer do historiador de reconstruir o
protagonista do livro.
Leia, Divulgue e Publicite n’O Autarca – 1º jornal electrónico na cidade da Beira - Moçambique

O Autarca – Jornal Independente, Quinta-feira – 02/07/20, Edição nº 3937 – Página 06/06

7III
Não caberia o prolongamento dos comentários acerca do conteúdo histórico tão
bem narrado, mas neste breve texto é indispensável focalizarmos também o
autor do livro, consagrado como historiador e pesquisador com títulos obtidos no
Brasil e no exterior.
Adelto Gonçalves é autor de extensa obra, destacando-se as biografias,
largamente premiadas, dos poetas Manuel Maria de Barbosa du Bocage (17651805), no livro Bocage, o perfil perdido (Lisboa, Editorial Caminho, 2003), e
Tomás Antônio Gonzaga (1744-1810), em Gonzaga, um poeta do Iluminismo
(Rio de Janeiro, Editora Nova Fronteira, 1999). É também célebre e apreciado
no terreno da ficção, trazendo-nos uma bela reconstrução da cidade de Santos
nas primeiras décadas do século XX e os movimentos sociais vistos então como
“subversivos”.
Barcelona brasileira (Lisboa, Nova Arrancada, 1999; São Paulo, Publisher
Brasil, 2002) e Os vira-latas da madrugada (Rio de Janeiro, Livraria José
Olympio Editora, 1981; Taubaté, Editora Letra Selvagem, 2015) são romances
de forte conteúdo político, não discursivos, lidos com agrado. Livros que nos
fazem esquecer o tempo, sendo devorados com prazer. Situações e personagens
com grande credibilidade, disputando encarnações que lembram o Jorge Amado
(1912-2001) dos tempos de Mar morto (1936). Adelto mostra-se à vontade na
escrita correta e leve. Não se perceberá o hiato porventura existente entre
historiador e criador de histórias.
Da orelha do livro aqui comentado, recorto uma observação precisa de Carlos
Guilherme Mota: “...Lorena tem suas origens familiares, a vida e a ação
esquadrinhadas com a argúcia que define um bom historiador.” Podemos
acrescentar: ...e um excelente escritor.■ HELIO BRASIL©
Rio de Janeiro, abril de 2020.
_____________________________
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O Reino, a Colônia e o Poder: o governo Lorena na capitania de São Paulo – 17881797, de Adelto Gonçalves, com prefácio de Kenneth Maxwell, apresentação de
Carlos Guilherme Mota e fotos de Luiz Nascimento. São Paulo: Imprensa Oficial do
Estado de São Paulo, 408 páginas, R$ 70,00, 2019. Site: www.imprensaoficial.com.br
________________________________

(*) Helio Brasil, arquiteto, professor universitário, romancista e contista, é autor de uma
trilogia sobre o bairro carioca de São Cristóvão: o livro de não-ficção São Cristóvão: memória e
esperança (Prefeitura do Rio de Janeiro, 2004) e os romances A última adolescência (Bom Texto,
2004) e Ladeira do Tempo-Foi (Synergia Editora, 2017)). É autor também de O Solar da Fazenda
do Rochedo e Cataguases (Synergia Editora, 2016), em co-autoria com José Rezende Reis;
Cadernos (quase) esquecidos (edição artesanal, 2016); Tesouro: o Palácio da Fazenda, da Era
Vargas aos 450 anos do Rio de Janeiro (Editora Pébola, 2015), em co-autoria com Nireu
Cavalcanti; e Pentagrama acidental, novelas (Editora Ponteiro, 2014). Como contista, publicou O
perfume que roubam de ti... e outras histórias (Synergia Editora, 2018) e participou de várias
coletâneas.
Representação iconográfica | Helio Brasil Corrêa da Silva
https://www.caurj.gov.br/entrevista-9/
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