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Clientes da EDM já beneficiam de tarifa reduzida
para minimizar efeitos da covid-19
Beira (O Autarca) – A Empresa Pública Electricidade de Moçambique (EDM-EP) já está a implementar
a tarifa reduzida prometida para minimizar o impacto da covid-19 nas famílias e empresas. A confirmação foi avançada quinta-feira última na cidade
da Beira pelo Delegado da EDM na
Beira, o Engenheiro Amílcar Gabriel
Liasse, durante a visita da Secretária
do Estado da Província de Sofala, Stela

Frase:

da Graça Novo Pinto Zeca, à empresa.
Trata-se de uma medida concebida para vigorar no prazo de seis
meses, a contar a partir do dia 1 de
Junho até 31 de Dezembro do ano corrente.
Liasse referiu que os clientes
do sistema pré-pago (credelec) já estão
a beneficiar-se da tarifa, enquanto os
de pós-pago terão o desconto reflectido
a partir das facturas referentes ao con-

O saber a gente aprende com os mestres e os livros.
A sabedoria se aprende é com a vida e com os
humildes!■

Engenheiro Amílcar Gabriel Liasse,
Delegado da EDM na Beira

sumo de Junho. O benefício abrange
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Pormenor do encontro orientado pela Secretária do Estado da Província de Sofala, Stela da Graça
Novo Pinto Zeca (em primeiro plano), com o colectivo de direcção da EDM, na cidade da Beira

todos os clientes da EDM em todo território nacional.
Os clientes da EDM com tarifa
correspondente a categoria social terão
uma redução de 50 por cento e para as
outras categorias a redução será de 10
por cento, com excepção dos clientes

da categoria doméstica cuja tarifa mantém-se inalterada.
A decisão, segundo a explica a
EDM no seu site de internet, surge no
âmbito das medidas que visam aliviar
os impactos da pandemia da covid-19,
numa altura em que o país e o mundo

estão a viver momentos conturbados
provocados pelo novo coronavírus.
“E porque a economia tem sido uma das esferas bastante afectadas
pelo alastrar da covid-19, as medidas
tomadas pela EDM abrangem também
o sector industrial. Nessa área, fica deferido durante o período acima indicado o pagamento da taxa fixa na factura
de energia eléctrica de empresas de
sectores industrial, comercial, agrícola,
serviços, hotelaria, restauração, educação e instalações desportivas e culturais, enquadrados na tarifa geral, grandes consumidores de Baixa e Média
Tensão com potência instalada até 200
kVA, cuja facturação registou uma redução acima de 30% devido à pandemia”.
O custo desta medida está estimado em cerca de 15 milhões de dólares que representam uma quebra para a
EDM. Apesar disso, a Empresa está
confiante no cumprimento do seu plano no que se refere às 300 mil novas ligações programas para o biênio 2020/
2021.■ (Redacção)

País ultrapassa barreira dos 1000 casos de covid-19
Beira (O Autarca) – Moçambique ultrapassou ontem, segunda-feira
(06JUL2020) a barreira dos 1000 casos
de covid-19, notificados, passando a
ter cumulativamente 1.012 casos positivos registados, sendo 930 de transmissão local e 82 casos importados.
Nas últimas 24 horas (entre domingo e
segunda-feira), o país registou 25 novos casos confirmados da covid-19. No
dia em que país ultrapassou a barreira
dos 1000 casos de covid-19, notificados, o Ministério da Saúde tomou a o-

casião para reiterar o apelo no sentido
de as pessoas usarem sempre uma máscara de protecção da boca e do nariz, além do conselho para que fiquem em
casa.
O MISAU lembra que a prevenção da covid-19 é da responsabilidade de TODOS e cada um de Nós.
“NÃO AO ESTIGMA E DISCRIMINAÇÃO! A prevenção da COVID-19
Está nas Nossas Mãos”.
Segundo o MISASU, para evitar serem estigmatizadas ou discrimi-

nadas, as pessoas poderão não adoptar
as medidas de prevenção, disfarçar os
sintomas, não procurar as unidades sanitárias para tratamento ou dar informação errada para não serem encontradas, aumentando o risco de infecção
para todos.
O MISAU apela ainda à não se
investir tempo em identificar pessoas
da comunidade com intuito de controlá-las ou puni-las, pois as autoridades
reponsáveis já executam este papel de
seguir as pessoas em tratamento.■ (R)
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Sasol entrega 35 km da EN1 totalmente reabilitados
Inhambane (O Autarca) – A
Sasol e parceiros entregaram, há dias,
uma extensão reabilitada de 35 km da
Estrada Nacional número 1 (EN1), ligando Pambara, no distrito de Vilanculos, e Mangungumete, no distrito de
Inhassoro, na província de Inhambane.
As obras foram financiadas pela petroquímica e seus parceiros, nomeadamente, Companhia Moçambicana de
Hidrocarbonetos S.A (CMH) e International Finance Corporation (IFC).
Trata-se de uma estrada que é
usada como a principal porta de entrada terrestre Norte-Sul no país e bastante utilizada pelas comunidades locais
para transportar pessoas e bens de e para o resto do país.
Durante um período significativamente longo, a circulação de veículos neste troço da EN1 constituía um enorme desafio para os utentes, incluindo a Sasol, devido ao acentuado estado
de degradação em que se encontrava.
Foi perante esta situação de
degradação que a Sasol, no âmbito da
sua responsabilidade social corporativa, assinou um acordo com a Administração Nacional de Estradas (ANE) e
com os seus parceiros - CMH e IFC –
financiou a reabilitação deste troço,
com um custo total de seis milhões de
dólares americanos.
A cerimónia de entrega da estrada foi dirigida pelo Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos
Hídricos, João Machatine, na presença
de representantes do governo local, da
Administração Nacional de Estradas
(ANE) e da comunidade.
Falando aos presentes, João
Machatine manifestou a sua satisfação
com o apoio prestado pela Sasol e parceiros. “Esta intervenção foi feita em
momento oportuno e no local em que
efectivamente a degradação era bastante acentuada, por isso, queremos saudar todos os intervenientes que estiveram envolvidos nesta empreitada e a-

proveitar esta oportunidade para reconhecermos o gesto da Sasol”, afirmou
João Machatine. O governante lançou
um apelo às outras multinacionais, no
sentido de seguirem o exemplo da Sasol, em termos de comparticipação nas
acções de manutenção e reabilitação
das infra-estruturas rodoviárias.
A escolha de projectos a apoiar
no âmbito da responsabilidade social
da Sasol está ligada ao compromisso
que a petroquímica tem com o desenvolvimento do país.
"A segurança é uma parte integrante dos nossos valores e da forma
como fazemos negócios. A Sasol mantém-se firme no seu compromisso com
Moçambique e compreendemos o contributo significativo que o troço reparado da EN1 dá à economia e à vidas dos
moçambicanos", afirmou Ovídio Rodolfo, Director-geral da Sasol em Moçambique, durante a cerimónia.
Afonso Sitoe, residente na localidade de Maimelane, distrito de Inhassoro, zona atravessada pelo traçado
da estrada ora reabilitada e que sustenta os seus dois filhos e esposa com receitas vinda desta via enquanto transportador, disse estar satisfeito com a

reabilitação. “Antes, era muito difícil
a transitabilidade devido aos buracos e
os nossos carros sempre registavam avarias. Mas, de agora em diante, graças
ao apoio da Sasol na reabilitação da
via, estaremos mais cómodos para fazer negócios e levar a vida à frente”,
desabafou Afonso Sitoe.
A opinião de Afonso é partilhada pelos demais membros das comunidades que vivem ao longo da estrada, e não só, conforme testemunhou
Jaime Ngolove, líder comunitário em
Maimelane. “Agradeço o Governo e a
Sasol porque juntos perceberam que
havia necessidade de criar condições
para que a estrada voltasse a ser transitável e já estamos a notar os benefícios
disto”.
A reabilitação deste troço representa um alívio não só para as comunidades locais, mas também para os
transportadores de longo curso que
passam a ter melhores condições de
transitabilidade.
O trabalho de reabilitação foi
coordenado pela ANE, garantindo a eficácia e as mais elevadas especificações das obras, em benefício de todos
os utentes da estrada.■ (Redacção)
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DE VEZ EM QUANDO...
Por: Afonso Almeida Brandão

Será que vivemos no «país das
reunir um Conselho de Sábios que o devia aconsemaravilhas»...?! mandou
lhar sobre fechar ou não as nossas Escolas. O Conselho por
Esperemos é que o Governo se faça entender.
Primeiro diz que a época balnear começa em Junho. Depois, Presidente da República Marcelo Rebelo de
Sousa e Primeiro-Ministro António Costa, «vão a banhos»
depois de terem telefonado para as Televisões para "serem
filmados".
Festivais de Música estão proibidos; mas "os promovidos" pelos Partidos Políticos podem ser feitos, não há
crise...
Estamos como no início disto tudo: o Governo

esmagadora maioria disse que podiam continuar em funcionamento.
O Governo mandou fechar na manhã seguinte, Terá a ver com «Fézada» do António Costa?!
Provavelmente sim, o tal "das vacas voadoras"...
Que mais virá a seguir?
Será que não vivemos (todos!!) no Paraíso das
Maravilhas?! Bem, se não vivemos penso que para lá caminhamos...
A ver vamos. (X)

Covid-19: JDS canaliza apoio aos antigos combatentes
Beira (O Autarca) – A empresa JDS Construções, com sede na
cidade da Beira, disponibilizou, há
dias, apoio multiforme aos antigos
combatentes da Luta de Libertação Nacional residentes em Sofala. A iniciativa que se insere no quadro da responsabilidade social da empresa, está alinhada ao actual momento em que se recomenda maior solidariedade corporativa, ajudando as pessoas menos favorecidas à enfrentar os efeitos da covid19. Com efeito, o apoio da JDS Construções aos aos antigos combatentes da
Luta de Libertação Nacional compreendeu a oferta de materiais de prevenção da covid-19 e meios de compensação aos deficientes.
“Estamos a oferecer termómetros, tecidos e linhas para a produção
de máscaras, sabão, álcool em gel, meios de compensação para deficientes físicos constituídos por cadeiras com ro-

das e muletas canadianas” – mencionou João de Sousa, Director Geral e
Proprietário da JDS Construções. “E
um gesto de apoio à esta camada social que bastante se dedicou para o alcance da nossa Independência Nacional. Uma das formas que encontramos
para reconhecer os nossos antigos
combatentes, sobretudo, neste período
crítico de pandemia, foi esta” – acrescentou o empresário.
Por seu turno, a Secretária do
Estado em Sofala, Stela Zeca, saudou a
iniciativa do empresário, tendo afirma-

do que gestos desta natureza reforçam
a acção do Governo na criação de condições para a melhoria da vida dos antigos combatentes e seus parentes.
Salientar que João de Sousa,
antes de tornar-se empresário, cumpriu
o Serviço Militar Obrigatório na década 80.
De Sousa anunciou que tenciona lançar uma campanha para promover emprego a favor dos filhos de antigos combatentes, priorizando famílias
em situação de vulnerabilidade.■
(Francisco Esteves)
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