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Inaugurado mercado de referência construído com
financiamento da Cornelder na vila de Marínguè
Beira (O Autarca) – O Governador de Sofala, Alberto Mondlane
e os residentes de Marínguè enalteceram a iniciativa de financiamento da
empresa Cornelder de Moçambique
(CdM) que resultou a construção do
primeiro mercado de referência na vila
daquele distrito do norte da província.
O mercado inaugurado pelo Governador Alberto Mondlane é o cumprimento da promessa feita em 2018 pelo Presidente da República, numa manifestação de premiação ao bom nível organizacional demonstrado pelos comerciantes locais. No quadro da sua responsabilidade social empresarial, a
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Cornelder assumiu o desafio de materializar a promessa do Presidente Filipe
Nyusi, tendo se disponibilizado a financiar a construção do mercado de referência, no valor de aproximadamente
20 milhões de meticais.
A infra-estrutura representa
um belo espaço para o desenvolvimento de negócios, para benefício não só
dos comerciantes, clientes, mas também da província de Sofala e do país
como um todo.
O mercado possui uma área utilizável coberta de aproximadamente
1.064m², 200 bancas para venda de
produtos diversos, duas lojas, um talho, um posto policial, um escritório
para administração do mercado, um
posto de primeiros socorros, um balneário feminino e outro masculino, um
armazém frigorifico para conservação
de produtos frescos e um vasto parque
de estacionamento devidamente organizado. São também parte integrante
do projecto, três tanques de abastecimento de água com capacidade de cinco mil litros cada, o que significa que o
mercado tem disponível água corrente
e energia elétrica 24 horas por dia.
“Ao ter aceite o desafio de financiar as obras de construção deste
mercado, estávamos conscientes de
que teríamos de dar o melhor da nossa
responsabilidade social empresarial no
sentido de participar na concretização dos objectivos do Governo, no sentido de dar primazia a este tipo de empreendimentos que dinamizam a comercialização agrícola e promovem o
desenvolvimento sustentável da economia rural” – referiu António Libombo,
Director Executivo Adjunto da Cornelder de Moçambique.■ (Redacção)

Panorama frontal do mercado de referência construído na vila de Maríngue com o financiamento
da empresa Cornelder de Moçambique, no âmbito da sua responsabilidade social

Presidente Filipe Nyusi esteve na vila de Marínguè no último domingo, no âmbito da sua
campanha eleitoral e não desperdiçou a oportunidade de visitar o mercado por si prometido
aos residentes locais. Foi um ambiente de muita euforia tanto da parte da população de
Maríngue, como do próprio Presidente da República considerado patrono do mercado
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Paz, Trabalho e Emprego, as grandes prioridades de
Nyusi caso seja reeleito Presidente da República
Caia (O Autarca) – Paz, Trabalho e Emprego são as grandes prioridades anunciadas na Vila de Caia por
Filipe Nyusi, candidato da Frelimo às
sextas eleições presidenciais de 15 de
Outubro próximo. Caia foi o quinto
distrito escalado por Filipe Nyusi no
prosseguimento da sua campanha eleitoral em Sofala. Uma significativa
moldura humana acorreu ao aerodromo
de Caia para a recepção do candidato
presidencial da Frelimo, e a quantidade
de pessoas foi ainda maior no campo
de futebol local onde decorreu o showmício. Ambiente semenlhante registouse em Caia, mas na nossa apreciação
Nhamatanda superou as expectativas.
O ambiente em Nhamatanda era tão
festivo que Nyusi não resistiu a emoção. Subiu a tribuna a dançar a estilo
de bom dançarino. Havia tanta gente
que o próprio canditado exigiu a segurança para permitir que os jornalistas
presentes pudessem realizar com liberdade o seu trabalho, especialmente os
de captação de iumagens do o ambiente. Filipe Nyusi prometeu a população
de Nhamatanda mais trabalho e emprego principalmente aos jovens.■ (FC)

Filipe Nyusi apresenta-se confiante na sua vitória nas presidenciais de 15 de Outubro

Gorongosa pode gingar por ter votado bem em Nyusi
Gorongosa (O Autarca) – Na vila autárquica da Gorongosa, terceiro ponto de escala da campanha eleitoral de
Filipe Nyusi a província central de Sofala, o candidato da Frelimo às presidenciais de 15 de Outubro próximo, lembrou que
nas eleições anteriores teve sessenta por cento do total de votos escrutinados neste distrito e sublinhou que os residentes
locais podem gingar por terem votado bem nele. Porque estava em campanha para angariação de votos, pediu aos residentes
de Gorongosa para continuarem a votar massivamente nele para garantir a continuuidade de implementação de programas de
desenvolvimento do país. Destacou a electrificação de Vunduzi e declarou Gorongosa como berço da paz e reconciliação em
Moçambique, lembrando que foi lá onde reuniu-se com o falecido líder da Renamo para parar com o conflito militar.■ (FC)

Propriedade: AGENCIL – Agência de Comunicação e Imagem Limitada
Sede: Rua do Aeroporto – Desvio 2141 – Casa 711 – Beira
E-mail: oautarca@teledata.mz; oautarca@gmail.com
Editor
Chaban

- Environmental consulting
O Autarca: Preencha este cupão de inscrição e devolva-o através do fax 23301714, E-mail: oautarcabeira@yahoo.com.br ou em mão
SIM, desejo assinar O Autarca por E-mail ( ), ou entrega por estafeta no endereço desejado ( )
Entidade................................................................................................................................................................................
Morada.......................................................... Tel................................ Fax .............................. E-mail ..............................
Individual ( ) Institucional ( ) .............../ ........../ 2013
Assinaturas mensais MZM – Ordinária: 14.175,00 * Institucional: 18.900,00

