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EDITORIAL 
 

Necessária maior colaboração da indústria de 
restauração e venda de bebidas no cumprimento do 
Decreto Presidencial sobre Estado de Emergência 
  Beira (O Autarca) – É da responsabilidade de ca-
da um de nós, ou seja, de todos nós, fazer um esforço para 
reduzir ao máximo os riscos de contágio pela covid-19, 
num contexto em que a pandemia continua a agravar-se no 
mundo e no país, em particular, que já soma 987 casos po-
sitivos registados, dos quais 905 de transmissão  local  e  82  
 
  

casos importados; e oito óbitos devido a doença, dois dos 
quais por outras causas. A província de Sofala, no centro 
do país, tem 18 casos activos, um internado e 12 pacientes 
totalmente recuperados da covid-19. 
 No âmbito do reforço das medidas de prevenção da 
pandemia da covid-19 é um dever obrigatório  de  todos  no  
 

 
cumprimento do Decreto Presidencial 
sobre o Estado de Emergência em  cur- 
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4.08 4.16 ZAR RSA 
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Frase: 
O saber a gente aprende com os mestres e os livros. 
A sabedoria se aprende é com a vida e com os 
humildes!■ 
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so no país devido a pandemia. 
 No entanto, volvidos mais de três meses da vigên-
cia do Estado de Emergência em todo o território nacional, 
o país continua a testemunhar casos de violação flagrante 
do Decreto Presidencial, sobretudo por parte dos operado-
res do sector de restaurante, taka-aways e estabelecimentos 
de venda de bebidas alcoólicas. 
 Urge renovar mensagens de sensibilização e apelo 
aos responsáveis pelos sectores visados para o cumprimen-
to rigoroso e integral do Decreto Presidencial que estabele-
ce o quadro das medidas de prevenção da covid-19, para 
não comprometer o esforço nacional em curso para a miti-
gação da pandemia. 
 Casos de violação sistemática tem ocorrido, igul-
mente, na cidade da Beira, contrariando todo o esforço que 
está a ser desenvolvido pelas autoridades  locais,  nomeada-  
  

mente o Município que pretende que a autarquia local seja 
um exemplo na luta contra a covid-19 no país. 
 É de saudar a iniciativa do Presidente do Município 
da Beira, Daviz Simango, que tem estabelecido encontros 
continuados com os operadores dos sectores visados, sensi-
bilizando-os para maior colaboração no cumprimento do 
Decreto Presidencial sobre o Estado de Emergência no 
país. E O Autarca associa-se ao empenho do Presidente da 
autarquia, renovando apelos para que os visados manifest-
tem maior colaboração no cumprimento das medidas de 
prevenção da covid-19 tomadas pelo Governo. 
 Os restaurantes, taka-aways e estabelecimentos de-
dicados à venda de bebidas alcoólicas tem constituído al-
guns locais de maior concentração de pessoas e isso au-
menta o risco de contaminação e propagação da doença, 
pelo que os seus proprietários são desde já chamados a tor-
narem-se mais responsáveis.■  
 

 

Covid-19: Laboratório da Beira tem capacidade para testar 200 amostras por dia 
 Beira (O Autarca) – O laboratório instalado na cidade da Beira para testar a covid-19 possui uma capacidade máxi-
ma diária para avaliar 200 amostras. Trata-se do primeiro laboratório em Moçambique fora da capital para testar a covid-19, 
cuja instalação decorre da implementação da estratégia do MISAU (MInistério da Saúde) de descentralização da testagem da 
covid-19 no sector público. O laboratório da Beira está instalado no centro polivalente pertencente à comunidade de Sant' 
Egídio, antes utilizado para testar a carga viral de VIH/sida. A instalação foi cedida aos serviços de saúde para uso exclusivo 
em testes de infecções pelo novo coronavírus. Outros dois laboratórios com a mesma função estão baseados nas cidades de 
Nampula e Pemba, capitais de duas províncias do norte que registam mais de metade dos 561 casos activos da infecção.■(R) 
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@ De Interesse Comunitário e da Mobilidade Rodoviária,... 
 

Por: Eng. Carlos Sousa  
Formador Especialista & Certificado para a região SADC 
Membro da Academia - MasterDrive S.A. homologado por Advanced Driving Institute of Africa 

Estamos a usar a máscara conscientemente? 

 

 Estejamos Mais atentos ao uso da MÁSCARA,...   

 Precisamos tomar consciência de que se trata de 
um "apendice" recomendavel ao objecto especifico e que 
não foi induzido para uso a todo o tempo, muito menos em 
todos os lugares ou ambientes de actividades, pois não se 
trata de um dispositivo natural,... mas sim, um processo 
preventivo e de uso temporário, óbvio!   

 Porque nos apercebemos de alguns casos criticos 
em certos ambientes profissionais,.. (considerando o mode-
lo e de caracteristicas mais apropriadas),... 
 

PREVENINDO SOBRE EXAGEROS E EXCESSOS 
QUANTO AO USO DA MÁSCARA:   

 “A diferença entre o remédio e o veneno é a do-
se”.   

 "O uso prolongado da máscara produz hipó-
xia."   

 Respirar repetidamente o ar expirado se trans-
forma em dióxido de carbono, e é por isso que nos senti-
mos tontos. 
 Isso intoxica o usuário muito mais quando ele 
precisa de se movimentar activo e realizar acções de 
deslocamento, por exemplo, caminhar com intensidade. 
  

 Causa desconforto, perda de reflexos e pensa-
mento inconsciente. Isso gera  fadiga, além disso, a defi-
ciência de oxigênio quebra a glicose e aumento do ácido 
lático ameaçado. 
 Algumas pessoas dirigem o carro e outras má-
quinas,  com máscara, não sendo recomendável, poden-
do constituir perigo, porque, o ar viciado pode fazer o 
motorista perder a consciência, ou afectado por fadiga, 
prejudicando o sentido cognitivo, gerando risco e alte-
rações impróprias nas tomadas de decisão que se reque-
rem atentas, correctas e atempadas!   
 

EVITE CONDUZIR COM MÁSCARA! 
 É recomendável usá-la apenas se você tiver al-
guém na frente, ou próximo, ou em locais de larga fre-
quência de pessoas e mesmo assim, é  importante lem-
brar de levantá-la a cada 10 minutos para continuar se 
sentindo saudável. 
 É contraproducente para as pessoas que servem 
o público por 8 horas, pois estão se intoxicando sem 
saber. 
 TODAS AS VIDAS SÃO IMPORTANTES. 
 VAMOS USAR A MÁSCARA CONSCIENTE-
MENTE! 
 

ProConsumers lança campanha MINUTO DO CONSUMIDOR 
 Maputo (O Autarca) – No âmbito das suas actividades, a ProConsumers acaba de lançar a campanha MINUTO DO 
CONSUMIDOR, com o objectivo de promover a consciencialização dos cidadãos no que diz respeito aos seus direitos enquanto 
consumidores. A actividade vai decorrer nos meses de Julho, Agosto e Setembro, e abrange todo o país. Influenciar o consumidor, 
bem como o fornecedor de bens e serviços à envergar por boas práticas nas relações de consumo, é um dos objectivos da ProCon-
sumers. A ProConsumers alia-se também, à educação, informação, formação e a defesa do consumidor. “É importante que todos 
os consumidores, fornecedores, instituições e diferentes organismos, conheçam suas obrigações relativas aos direitos do consumi-
dor e qualidade de produtos, bens e serviços disponíveis no Mercado”. A campanha consiste na divulgação de SPOTS e programas 
nas Rádio e Televisão, bem como em diversas plataformas digitais existentes, como por exemplo as Redes Sociais.■ (R) 
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Covid-19: Cornelder homenageia parceiros de 
produção de 60.000 máscaras de protecção individual 
 

 
 

  
Representantes de algumas Associações e Organizações da cidade da Beira envolvidas no projecto de produção de 60 mil máscaras de protecção 

individual contra a covid-19, exibindo Diplomas de Honra atribuídos pela Cornelder no âmbito da cerimónia de homenagem pelo activismo social 

 Beira (O Autarca) – No âm-
bito da iniciativa “Juntos Contra a  
COVID-19”, a Cornelder de Moçambi-
que (CdM) foi  anfitriã de um evento 
que juntou os parceiros de produção 
das 60.000 máscaras de protecção indi-
vidual, manufacturadas  e distribuídas 
gratuitamente a sectores com um alto 
potencial de propagação do Novo Co-
ronavírus que integram vendedores dos 
mercados formais e informais, motoris-
tas e cobradores de “chapa 100”, “txo-
pelas” e “moto-táxi”, agentes da polí-
cia, jornalistas, pessoas portadoras de 
deficiência física e comunidades caren-
ciadas na cidade da Beira. Recorda-se 
que as Associações  Young  Africa, 
Restaurando Sonhos, Renascer do Sol 
e Sant´Egídio e as Paróquias da Igreja 
Católica, nomeadamente Munhava, 
Matacuane e Macúti, responderam 
prontamente ao apelo da  Cornelder  e, 
no contexto, mobilizaram as suas co-
munidades para a concretização com 
sucesso, deste tão importante e urgen-
te  objectivo.  
 Numa cerimónia restrita, car-
regada de simbolismo, dado o momen-
to particular que se vive no nosso  país, 

realizada na quinta-feira passada, dia 2 
de Julho último, a concessionária dos 
Terminais de Contentores e de Carga 
Geral do Porto da Beira, representada 
pelo seu Administrador-Delegado, Jan 
de Vries, procedeu, como forma de a-
gradecimento, a entrega de diplomas 
de honra aos visados, depois de tecer 
largas e elogiosas observações às siner-
gias criadas por todos os envolvidos no 
desenvolvimento do projecto, com des-
taque para os voluntários que orgulho-
samente dignificaram as suas organiza-
ções. 
 “O nosso maior desejo é que 
com a experiência adquirida e as 90 
máquinas de costura disponibilizadas 
pela  Cornelder  nesse intenso process-
so, sejamos capazes de dar continuida-
de a este  projecto, permitindo que ca-
da vez mais pessoas tenham acesso a 
este item indispensável nessa batalha, 
que são as máscaras”, disse de Vries. 
 Na sequência desta intervene-
ção, Akssana Varela, directora da 
Young Africa Moçambique, uma insti-
tuição sem fins lucrativos que oferece 
cursos profissionais na área de corte e 
costura, sublinhou  que  “graças  a  esta 

nobre causa, recebemos 22 máquinas 
de costura novas que reforçaram de 
forma significativa a nossa capacidade 
de formação, permitindo que mais jo-
vens possam participar do nosso curso 
de corte e costura e, com isso, prosse-
guirmos na luta contra a pobreza”. 
 De referir que, no  total, o pro-
jecto mobilizou mais de 180 voluntá-
rios dentre os quais, alfaiates, jovens 
estudantes, mães solteiras, viúvas, en-
tre outros, de vários bairros urbanos e 
suburbanos da cidade da Beira. 
 Ainda na semana passada, refi-
ra-se, a Cornelder de Moçambique re-
cebeu elogios formulados pela Secre-
tária do Estado da Província de Sofala, 
Stela da Graça Novo Pinto Zeca, 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 pri-
meira visita oficial que a governante 
sofalense realizou ao recinto portuário 
da Beira. Stela Zeca recordou que além 
do projecto de produção de máscaras, a 
CdM ofereceu os primeiros ventilado-
pres mecânicos disponibilizados a pro-
víncia.■ (Redacção/ CM/ FDS)  
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PESSOAS & FACTOS 
 

Por: Falume Chabane 
 

6 de Julho de 1972 … Vila de Songo 
 
 

 

 

 Songo é uma das mais importantes vilas moçambi-
canas. É a antiga sede do distrito de Cahora Bassa na pro-
víncia de Tete, antes desta ter sido transferida para Chitima.  
 Songo é a povoação mais próxima da barragem Ca-
hora Bassa e nasceu com ela, poucos anos antes da inde-
pendência. Em Songo, praticamente toda a população tra-
balha para a Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB), desde 
o administrador até ao simples empregado da limpeza. 
 A vila, que em 1974 contava com 15 mil habitan-
tes, está localizada num planalto, imediatamente a sul da 
barragem, possuindo campos verdes em redor e casas de 
estilo português típicas dos anos 70, rodeadas de belos e 
bem cuidados jardins. Toda a zona é arborizada e húmida, 
contrastando com a secura de Tete, a 150 kms de distância. 
A HCB coloca desvelo em tudo: hospitais, escolas, serviços 
de assistência social, transportes, vias de comunicação. Es-
tá tudo num brinco e assim se mantém até hoje apesar dos 
receios de alguns aquando da reversão da hidroeléctrica no 
final de 2007. 
 Uma das atracções do rio Zambeze nesta zona é o 
peixe tigre. Na época em que o rio se enche deste peixe há 
concursos de pesca muito disputados sobretudo entre a co-
munidade zimbabweana que às dezenas atravessa a frontei-
ra para vir pescar deste lado. 
 Songo foi elevada à categoria de vila em 6 de Julho 
de 1972, e hoje faz hoje 48 anos. 
 Feliz Aniversário aos habitantes, naturais e amigos 
de Songo.■ (Fonte: Wikpédia e Sapo Notícias) 
 

 

Luto na comunicacão social moçambicana 
 

 

 Beira (O Autarca) – A Comunicação Social Moçambicana está de luto. Faleceu na tarde 
de ontem, domingo (05JUL2020), vítima de doença, no Hospital Central de Nampula, o jornalista Pe-
dro Buraimo Nacuo. O Sindicato Nacional de Jornalistas (SNJ) já reagiu a morte do colega Pedro Na-
cuo, solidarizando-se com a família enlutada e apresentou as mais sentidas  condolências.  “Até  sem- 
 
 
pre Nacuo!” – lê-se do comunicado do Secretariado Executivo do SNJ. Vinculado a Sociedade Notícias, afecto ao Semanário 
Domingo, Nacuo vinha padecendo de uma doença que o obrigou a retirar-se, nos últimos 7 meses, do exercício da profissão. 
Nacuo era membro do Conselho Nacional do Sindicato Nacional de Jornalistas nos últimos quatro mandatos consecutivos, e 
representante deste no Conselho Superior da Comunicação Social (CSCS).■ (Redacção) 
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