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Município anuncia arranque das obras de pavimentação 
da via “ponte” – Aeroporto e do ao Banco de Socorros  
 Beira (O Autarca) – O Presi-
dente do Conselho Municipal da Beira, 
Daviz Simango, anunciou esta semana 
o arranque já para breve das obras de 
remoção e substituição do asfalto por 
colocação de pavés na via “ponte” – 
aeroporto. A empreitada será adjudica-
da a um empreiteiro local e o orçamen-
to está calculado em 100 milhões de 
meticais.  
 

 Atento as características do so-
   
    

 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 05/06/2020 
Compra Venda Moeda País 

77.98 79.53 EUR UE 

68.81 70.18 USD EUA 

4.09 4.17 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

 
 

Frase: 
Se você acredita que é capaz, ignore a opinião dos 
outros e siga em frente. Nem sempre é bom saber o que 
outros pensam.■ 
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lo urbano caracterizado por lençol freá-
tico elevado e ao impacto das mudan-
ças climáticas, o Município tem optado 
por colocar pavés nas ruas da cidade, 
considerando também tratar-se de ma-
terial mais resistente e que oferece ma-
ior durabilidade.  
 O material de asfalto disponí-
vel em várias artérias da cidade da Bei-
ra na sua maioria foi colocado na era 
colonial, num contexto completamente 
diferente a realidade actual da urbe, ca-
racterizado por fluxo intenso do trafé-
go automóvel e a crescente vulnerabili-
dade da urbe aos efeitos das alterações 
climáticas.  
 O Presidente do Município 
descreveu o troço “ponte – aeroporto, 
Rua Cralos Pereira que parte da rotun-
da junto a Brigada Montada (Manga) 
até Estoril e vice-versa como sendo de 
uma área nobre da cidade que requer 
intervenção urgentemente. “Estamos 
preocupados com o troço entre a ponte 
e o aeroporto. É um troço com muitos 
problemas sérios” – afirmou Daviz Si-
mango, tendo explicado que em algu-
mas secções corre uma rede de canali-
zação de água que tem tido muitas ro-
turas e isso tem acelerado a degradação 
da via. “E tratando-se de uma área no-
bre da cidade precisamos urgentemente 
avançar com obras naquele troço e vão 
custar aos cofres do Município 100 mi-
lhões de meticais”. 
 

Mais estradas da autarquia serão 
contempladas com o mesmo tipo de 
material, com prioriodade a rua que 
dá acesso ao Banco de Socorros do 
HCB 
 O Município da Beira reini-
ciou no mês passado, depois do perío-
do chuvoso, a reabilitação e melhora-
   
 

para obras com complexidade a edili-
dade trabalha com empresas especiali-
zadas. 
 O troço que dá acesso ao ban-
co de socorros do Hospital Central da 
Beira é a prioridade do momento, in-
cluindo a avenida 24 de Julho, mas o 
trabalho em curso visa contemplar toda 
rede viária da urbe de forma faseada.  
 Nos bairros onde as estradas 
são de terra batida, também já décor-
rem trabalhos de melhoramento com 
recurso a tecnologia de terra-planagem 
e aterro.■ (Chabane Falume) 
 

mento das artérias da cidade. Neste 
momento o Município está a concluir 
uma empreitada que compreende três 
quilómetros, abrangendo diversos tro-
ços entre Chaimite e Ponta-Gêea, num 
custo orçado em 42 milhões de meti-
cais. 
 “Estamos a usar a mão-de-obra 
da nossa brigada de manutenção de es-
tradas, já devidamente treinada para 
trabalhos de colocação de pavés. É 
uma estratégia visando a redução dos 
custos com os empreiteiros” – esclare-
ceu  Daviz  Simango,  que  referiu  que 

Covid-19: Moçambique sobe 11 
posições no ranking dos países com 
epidemia acelerada, encontrando-se 
agora na posição 17ª 
 
 Maputo (O Autarca) – O país 
registou nas últimas 24 horas mais dois 
casos de infecção pelo novo coronaví-
rus, elevando o cumulativo para 354 
doentes. 
 E, nas últimas 24 horas, o país 
subiu 11 posições no ranking dos paí-
ses com epidemia acelerada, encon-
trando-se agora na posição 17ª. 
 Relativamente ao número de 
casos da Covid-19 no país, Moçambi-
que saiu da posição 153 para 148, uma 
situação descrita pelo director-geral 
adjunto do Instituto Nacional de Saúde 
(INS), Eduardo Samo Gudo, como 
preocupante, daí que se reitera o apelo 
para o cumprimento rigoroso de todas 
as medidas anunciadas pelo Governo. 
 

Testagem será descentralizada para 
as províncias, começando por Sofala 
 
 

 
 

Rosa Marlene, Directora 
Nacional de Saúde Pública 

 

 Na conferência de imprensa do 
MISAU – Ministério da Saúde, realize-
da hoje, em Maputo, para actualização 
dos dados da Covid-19, no país, em Á-
frica e no mundo, em face de Moçam- 
bique constar na lista de países com  

Continua na Última Pág. 
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DELEGAÇÃO DA BEIRA 

 

Iluminando a Transformação de Moçambique 

 

   

 

 

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 no domingo, dia 07 de 
Junho  de 2020, no período compreendido entre as 06:00 e as 14:00 horas, conforme se 
descreve abaixo. 
 
Cidade da Beira: Serão desligadas as Linhas Áereas de Nhangau, HL2 e FL4, afectando os clientes 
domiciliados nos seguintes bairros: Manga (parte), Munhava, FIPAG, Hospital da Munhava, 
Muchatazina, Ndunda (parte) e Posto administrativo Nhangau. 
 
Posto Administrativo de Mafambisse: Será desligada a Linha Áerea Mafambisse/ Púngue, 
abrangendo os seguintes clientes: FIPAG – Mutua, Bloco 12, Açucareira e FIPAG – Dingue-Dingue. 
 
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, 02 de Junho de 2020 
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uma epidemia crescente, foi frisado 
que na sequência do cenário o Governo 
vai intensificar as acções de sensibili-
zação e descentralização da testagem 
para as províncias, começando por So-
fala, depois Nampula e sucessivamente 
Zambézia, Cabo Delgado e Tete. 
 Paralelamente foi referido que 
o país vai realizar ainda este ano, in-
quéritos sobre epidemiológicos rápi-
dos, devendo iniciar já em Nampula, 
com objectivo de identificar a  resposta  
 

Ministério da Saúde, Rosa Marlene, os 
doentes resultam da vigilância activa 
em curso nas unidades sanitárias. So-
bre a caracterização clínica dos casos 
confirmados, indicou que as pacientes 
apresentam sintomatologia leve e se 
encontram em isolamento domiciliar. 
 A fonte revelou que mais cinco 
pessoas estão completamente recupera-
das do novo coronavírus, perfazendo 
119 o número de pacientes livres da 
pandemia.■ (Redacção) 
 

do indivíduo ao vírus. 
Os dois novos casos são de Maputo e 
Inhambane 
 Até hoje, o país conta com 354 
casos cumulativos, dos quais 327 são 
de transmissão local e 27 importados. 
 Os dois novos casos positivos 
registados nas últimas 24 horas são do 
sexo feminino, e estão nas cidades de 
Maputo e Inhambane. 
 Segundo deu a conhecer a di-
rectora nacional  de  Saúde  Pública  no  
 

Comunidade Internacional reitera apoio à 
Moçambique na implementação do DDR 
  Beira (O Autarca) – A comu-
nidade internacional reiterou hoje, em 
Maputo, que está pronta a apoiar Mo-
çambique na implementação do DDR – 
Desmilitarização, Desmobilização e 
Reintegração, uma etapa importante no 
processo de busca e consolidação da 
paz no país.   

 Reagindo a retoma do process-
so esta manhã, no posto administrativo 
de Savana, distrito do Dondo, na pro-
víncia central de Sofala, na presença 
do Presidente da República de Moçam-
bique, Filipe Jacinto Nyusi e do Presi-
dente da Renamo, Ossufo Momade, o 
Grupo de Contato presidido por Mirko 
Manzoni, Enviado Pessoal do Secretá-
rio Geral das Nações Unidas para Mo-
çambique, emitiu um comunicado esta 
noite no qual expressa a sua posição.   

 “Ficamos motivados com a re-
toma das actividades de DDR no cen-
tro de Moçambique – Savane, Dondo 
na presença do Presidente da Repúbli-
ca de Moçambique, Filipe Jacinto 
Nyusi e do Líder da Renamo, Ossufo 
Momade.  
 Congratulamo-nos com as  no- 
 

tícias de que um grupo de ex-comba-
tentes da Renamo deixou a sua base e 
está a regressar definitivamente a casa. 
Isto marca o início de um novo capítu-
lo nas suas vidas e representa um mo-
mento de esperança em tempos desa-
fiantes”.  
 O Grupo de Contacto anota 
que apesar do Estado de Emergência 
decorrente da Covid-19, com todas as 
medidas observadas, Moçambique está 
empenhado  em  levar  a  bom  porto  o 

processo de DDR, tornando-se assim 
um exemplo em África e no mundo, 
contribuindo para o Silenciar das Ar-
mas até 2020, no quadro das recomen-
dações da UA e das Nações Unidas. 
 Reconhece que há ainda traba-
lho pela frente para assegurar que to-
dos os ex-combatentes possam regres-
sar a casa “e a comunidade internacio-
nal está pronta a apoiar Moçambique 
neste importante processo”.■ (Redac-
ção) 
 

Nyusi efectua visita surpresa ao 
Teatro Operacional Centro 
 O Presidente da República e 
Comandante-Chefe, Filipe Jacinto 
Nyusi, efectuou ontem uma visita sur-
presa ao Teatro Operacional Centro, 
nomeadamente à posição das Forças de 
Defesa e Segurança (FDS), no Posto 
Administrativo de Amatongas. O Che-
fe do Estado percorreu mais de 200 
kms via terrestre, desde a Cidade da 
Beira (província de Sofala), até à pro- 
 

 
 

víncia de Manica. 
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