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Um ano pós-Idai: Beira continua a viver trauma sem drama
Beira (O Autarca) – Dentro
de dias a cidade da Beira irá assinalar
um ano após ter sido fustigada pelo ciclone tropical Idai, na noite de 14 e
madrugada de 15 de Março de 2019. O
Presidente do Conselho Municipal da
Beira, Daviz Simango, conferenciou
ontem a tarde com a imprensa, para
partilhar informações sobre a recuperação da urbe. Sublinhou que a vida na
Beira não será fácil como alguma vez
já foi. “Hoje em dia, aqui nesta cidade,
quando aparece um pouco de vento ou
certa precipitação agressiva, toda gente

Frase:

Às vezes é preciso um novo fôlego, uma nova forma de
enxergar a vida, uma ilustre recuperação do tempo
perdido.■
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fica apreensiva, com sensação de que
pode voltar a acontecer alguma coisa
de mal”. Explicou que todo cenário
que a Beira hoje apresenta tem relação
com o Idai. Costa desprotegida, estradas esburacadas, iluminação pública
praticamente não existe, lixo por recolher, habitações e escolas sem tecto,
negócios fechados… são algumas marcas deixadas pelo Idai cuja superação
representa ainda um desafio maior.
Daviz Simango disse que todo
trabalho em curso de recuperação da
Beira tem em conta a complexidade da
adaptação da urbe aos fenómenos climáticos extremos, o que implica a melhoria das infra-estruturas para tornalas resilientes a ventos fortes e inundações que possam ocorrer.
“Temos que garantir que a
nossa cidade não fique isolada e não fique privada de electricidade, abastecimento de água. Nós compreendemos
que isso exige planos eficazes de gestão de cadastro, evacuação e sistemas
de alerta. Neste momento temos uma
equipa que está no Japão a receber treinamento para dar resposta à essas
preocupações”.
Porque a vida não deve parar,
Daviz Simango defende que a destruição causada pelo Idai deve significar
experiência para proporcionar padrões
de segurança no sector de construção.
“Este é um desafio que lançamos à engenharia civil para garantir a implementação de tecnologias necessárias
para a construção de infra-estruturas
resilientes”.
Uma boa nova anunciada pelo
Edíl na conferência com a imprensa,
tem a ver com o facto de o Muncípio já
ter conseguido mobilizar recursos para
atender algumas necessidades pontuais. O Município estabeleceu um pla-

no de recuperação orçado em aproximadamente 900 milhões de dólares,
para dar cobertura a três principais áreas, nomeadamente Social (habitação
e assentamentos, edifícios e instalações
municipais); Infra-estrutras (protecção
costeira, drenagem, saneamento, resíduos sólidos, estradas e espaços públicos); e Economia (negócios).
A habitação e negócios foram
definidos pela edilidade como sendo as
áreas prioritárias de intervenção, tendo
em conta a dimensão do impacto que
criam na vida dos cidadãos. No entanto, é no tocante a recuperação dessas áreas que o Município ainda enfrenta dificuldades maiores no acesso aos recursos necessários, designadamente
USD 274.3 milhões para habitação e
USD 203 milhões para negócios. Mas
compromete-se a prosseguir o trabalho
que iniciou para ver como apoiar às famílias.
Em relação aos edifícios municipais, cuja necessidade é de USD 12.3
milhões, Daviz Simango anunciou a
disponibilidade de 1.7 milhões de euros, e já iniciou a recuperação de algumas infra-estruturas.
O Estádio Municipal poderá
ser recuperado com a intervenção da
FIFA.

Relativamente a protecção costeira, revelou que já foram mobilizados
65 milhões de dólares dos USD 90 milhões neecessários.
À drenagem também já estão
assegurados 65 milhões de dólares dos
193 milhões necessários. “Ainda temos
um longo caminho por percorrer, mas
o que nos agrada é que já vamos atacar
dois segmentos do sistema, nomeadamente a vala A1 e A3 e a construção
de uma nova bacia de retenção no Estoril”.
Quanto a saneamento, estão
neste momento assegurados 20 milhões de euros dos 48 milhões de dólares necessários; e já vão iniciar trabalhos na ETAR (Estação de Tratamento
de Águas Residuais) e uma parte da rede.
Na componente gestão de resíduos sólidos o Município ainda está a
procura de fundos, não existindo para
já um parceiro definido, apesar de a Agência Francesa de Desenvolvimento,
o PNUD e outros parceiros terem já
manifestado algum interesse.
Ao longo destes dias que antecedem o 14 e Março, entretanto, o Município da Beira estará a desenvolver
uma série de actividades para lembrar
a destruição causada a urbe pelo Idai.■
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CORRESPONDÊNCIA
Por: Leonel Marcelino

Imaturidade, ignorância e patetice roubam o futuro
defendem os de sempre, os que os pobres sustentam com os
às pessoas
seus impostos, adoram a imagem e cultivam as breves selApós uma demorada e dolorosa ausência, decidi
retomar a luta por uma civilização das
pessoas para as pessoas.
Apavora-me que haja deputados que deveriam ter a
responsabilidade de pensar o país para as pessoas, mas que
se comportam como um amontoado de gente imatura,
gordurosa, inquinada de populismos manhosos, intoxicada
pelas caóticas redes sociais (autênticos sacos de lixo
pestilento), enfim, representantes do povo deformados por
teorias fundadas em leituras mal-entendidas e terrivelmente
direccionadas, alimentadores de uma comunicação social
comercialona.
As consequências revelam-se catastróficas para os
cidadãos comuns, cortando as pernas a um país em que
nunca pensam, hipnotizados pelo clarão todo poderoso do
umbigo próprio. Reprovam estruturas fundamentais para o
futuro do país, matam a agricultura, intoxicam o ambiente,
impedem as empresas e os empresários empreendedores de
relançarem a economia, convivem com o trabalho escravo,

fies, fixam-se no invólucro e desprezam o recheio, fascinados pelo mundo etéreo dos ecrãs e das teclas. Acabam a
desviver, bloqueados no vazio, sem sentimentos, sem emoções, sem valores. Odeiam o odor a humano, matam o futuro das pessoas.
As pessoas?! Que horror! Adoecem, chateiam, não
morrem. Que horror! Não será mais cómodo e mais barato
matá-las?
E, pimba! Aí está a eutanásia.
O Pe. Anselmo Borges diz que aceitou figurar entre
os 101 mandatários que pediram um referendo sobre a eutanásia e acabou concluindo que “até deputados não sabem
distinguir entre eutanásia, distanásia, ortotanásia e suicídio
medicamente assistido…” (1)
E têm a lata de legislar sobre o assunto?
Assim se mata a Política e se afastam as pessoas
das urnas.■
P. Anselmo Borges, A morte medicamente assistida e a
eutanásia, In DN, 16.02.2020.■

Sociedade civil empenhada na avaliação da agenda
sobre o desenvolvimento sustentável classe social”, acrescentou.
Maputo (O Autarca) – Numa
iniciativa da Visão Mundial, com o apoio do Ministério da Economia e Finanças (MEF), realizou-se recentemente uma auscultação em diferentes escolas primárias nas províncias de Maputo, Gaza, Sofala, Zambézia, Tete e Cabo Delgado, para colher a sensibilidade
dos petizes no âmbito da implementação dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Trata-se de um processo que abrangeu crianças com idade compreendida 10 aos 19 anos e tendo como foco
o 13º Objectivo de Desenvolvimento
Sustentável, que versa sobre medidas
urgentes para a mitigação dos impactos
das mudanças climáticas.

“As crianças pertencem a um
grupo vulnerável em todos os assuntos
transversais e concretamente nas questões ligadas a mudanças climáticas. O
que o PNUD fez foi juntar as crianças
para perceber em que medida as mudanças climáticas têm afectado directamente esta classe social, muito particularmente ao nível da escola e das suas
famílias”, esclareceu Efigénia dos Reis
Manuela, do Grupo Moçambicano da
Dívida.
"Dentro daquilo que pudemos
auscultar junto das crianças, a seca,
ventos fortes, chuvas torrenciais, queimadas descontroladas e abate de árvores são dos impactos das mudanças climáticas que mais mexem com esta

As crianças da Escola Primária
Completa de Mahubo 14, no Distrito
de Boane, Província de Maputo, congratularam a iniciativa, dada a sua relevância para a mitigação dos efeitos
das mudanças climáticas.
"Nós aprendemos que não podemos fazer abate das árvores, não podemos fazer queimadas descontroladas
e devemos plantar mais árvores", disse
Marta Alfredo Budula, aluna da EPC
de Mahubo 14.
A referida auscultação enquadra-se no processo da Revisão Nacional Voluntária (RNV) sobre a implementação da agenda global para o desenvolvimento sustentável, a “Agenda
2030”.
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PESSOAS & FACTOS
Por: Falume Chabane

03 de Março de 1971 … Adriano Palito
Adriano Filipe Palito é um quadro do sector bancário nacional, com carreira iniciada no BCI, na cidade da
Beira, a mais de duas décadas. Com curso de MBA em Administração e Gestão de Negócios pela UCM, actualmente
desempenha as funções de Director Comercial para Área de
Dinamização e Operacionalização de Protocolos na província de Sofala. Já assumiu várias funções administrativas e
de direção no BCI, com destaque para as de Assistente Comercial (Beira 1998 – 2001), Gerente da Filial de Tete
(2001 – 2011), Director Regional Corporate Zona Centro
(2011 – 2014) e Director Regional Zambézia (2014 –
2015).

Município da Beira
garante apoio a LDS

Beira (O Autarca) – Já é official. A Liga Desportiva de Sofala (LDS), que este ano irá estrear-se no Moçambola, representando a cidade da Beira, terá apoio do
Conselho Municipal da Beira. A garantia foi transmitida
pelo Presidente da Autarquia, Daviz Simango, numa recepção aos atletas, equipe técnica e membros da direcção
da LDS. Entre outro tipo de apoio que a Liga Desportiva de
Sofala irá se beneficiar da Edilidade consta a cedência do
Estádio Municipal para jogos e treinos.■ (Redacção)

Além do MBA em Administração e Gestão de Negócios pela UCM, Palito, seu apelido e como é carinhosamente tratado no seu meio, possui licenciatura em Administração e Gestão de Empresas pela A Politécnica e curso
médio de Contabilidade concluído no Instituto Industrial e
Comercial da Beira, e frequentou vários outros cursos de
natureza profissional.
É tido no seu meio profissional e social como uma
pessoa com um misto de personalidade, bastante reservada
mas que gosta de diversão ainda que em ambientes reservedos geralmente. Também é dedicado a causas sociais. Um
exemplo recente que tivemos a oportunidade de transmitir
na devida altura, foi quando impulsionou a iniciativa de um
grupo de antigos estudantes da Escola Secundária e PréUniversitária Samora Machel (Beira), que decidiu oferecer
quantidades de tintas para a pintura daquele estabelecimento de ensino público. Pratica desporto e frequenta Igreja.
Adriano Filipe Palito nasceu na vila turística de Inhassoro, distrito do mesmo nome, província de Inhambane,
no dia 03 de Março de 1971. Celebra hoje o seu 49º aniversário natalício. Parabéns pelo aniversário e aguardo com toda ansiedade para juntos celebrarmos as bodas de ouro já a
vista e mais e mais aniversários. Tenha um Feliz Dia.■
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