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Cinco bairros da Beira não terão energia eléctrica amanhã
Beira (O Autarca) – Pelo menos cinco bairros da cidade da Beira
não terão corrente eléctrica amanhã,
domingo (09AGOSTO2020), no intervalo das 07 às 15 horas, para dar lugar
ao cumprimento do Plano Anual de
manutenção preventiva e correctiva da
rede eléctrica, segundo indica um comunicado da EDM. Trata-se dos bairros da Munhava, Pioneiros (zona industrial), Maquinino, Esturo e Matacuane. Recomenda-se, portanto, aos titulares de instalações domiciliadas nos
referidos bairrios para tomarem as ne-

Nós não recebemos uma vida boa ou ruim. Nós
Frase: recebemos a vida. Depende de nos torná-la boa ou
ruim! – Wagner pereira

cessárias precauções antecipadamente,
para evitar transtornos de última hora.■
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País reafirma compromisso de banimento total do
saco de plástico
Maputo (O Autarca) – Moçambique reiterou ontem, sexta-feira
(07AGOSTO2020) o seu compromisso
atinente ao banimento total do uso de
saco de plástico. Uma reafirmação proferida pela Ministra da Terra e Ambiente, Ivete Maibaze, na abertura da
Primeira Reunião Anual do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Sustentável (CONDES), que decorreu em
Maputo. O evento abordou a proposta
do Regulamento sobre o Banimento do
Uso de Saco de Plástico no país, no
que tange a sua produção, importação e
comercialização, com vista a reduzir os
impactos negativos na saúde humana,
infra-estruturas e no ambiente em geral. Trata-se de uma medida alinhada
com os compromissos nacionais e internacionais que o Governo de Moçambique assumiu, consubstanciados
nos Objectivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS 2015-2030) e Programa Quinquenal do Governo (PQG
2020-2024), visando reforçar a gestão
e controlo do saco de plástico.

Participantes da Reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Sustentável (CONDES)

O saco de plástico, no fim da
cadeia de oferta e uso, cria impactos
com repercussões severas sobre o ambiente, a biodiversidade marinha e costeira e sobre a saúde pública dos moçambicanos.
No seu discurso de abertura da
Primeira Reunião Anual do do Conselho Nacional de Desenvolvimento Sustentável, a Ministra da Terra e Ambiente, Ivete Maibaze enalteceu o envolvimento e engajamento do sector
privado e organizações da sociedade
civil pelo esforço financeiro realizado
para adequação dos seus equipamentos
e nas campanhas para a reciclagem dos
produtos de plásticos.■ (Redacção)

Ivete Maibaze, Ministra da Terra e
Ambiente, na abertura da Primeira Reunião
Anual do CONDES, em Maputo

Município da Beira promove Campanha Bairro Limpo
Beira (O Autarca) – O Conselho Municipal da Beira (CMB) está a promover na urbe a Campanha Bairro Limpo. É uma campanha que está a ser coordenada pela Vereação da Saúde, que visa a limpeza nos bairros da autarquia, como forma de manter a cidade da Beira limpa e livre de doenças.
Na manhã deste sábado as actividades circunscritas a campanha tiveram
lugar na zona de Maquinino, Posto Administrativo de Chiveve. A rotina da campanha abrange todos os bairros da urbe, com prioridade àqueles que apresentam
maior necessidades de limpeza.
A iniciativa que envolve a edilidade e parceiros é considerada extremamente crucial nesta época crítica de enfrentamento da pandemia da covid-19.■ (R)
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Por: Bernardino Tomo

*O Bailado de Jorge Matavel*
Não se importa com estilo e ritmo. Joga-se na pista
improvisada sem vergonha de audiência. Aventura seus
passos, sacode o esqueleto para deixar o espírito mais leve.
Busca de forma mais ampla suas possibilidades de expressão. Incorpora, de forma estupenda, um modelo estético de
entretenimento para captar mais audiência. Tudo isso marca as novas aparições de Jorge Matavel, apresentador do
programa Balanço Geral que decidiu abraçar a componente
dança para revolucionar a sua maneira de conectar-se com
o público, cujo indicador notável disso é entretenimento
misturado com informação.
Durante dois dedos de prosa que tive, há dias, com
Matavel, procurei saber das razões de fundo que lhe motivaram a optar por essa criatividade. Na ocasião, ele reagiu
da seguinte forma: “a dança serve para quebrar os paradigmas e fazer jornalismo com humor e diversão, para atrair
público diversificado”.
Percebe-se que a utilização da dança, no programa
Balaço Geral, provoca efeitos e sensações diversas que fazem uma simbiose com os assuntos abordados. O bailado
de Matavel reforça o reportório dinâmico existente no programa e, de certa forma, consolida os nossos valores morais, écticos, estéticos e culturais.
De forma propositada, Matavel risca o chau com
movimentos que lhe permitem desenferrujar o esqueleto e
dar um toque requintado nos assuntos do dia. É essa fisionomia artística que o apresentador encontrou para caprichar
os momentos de avanço e de pausa do seu programa.
Apesar de não dançar com profissionalismo, tal como dizem algumas pessoas que têm língua laminada, notase que o apresentador tem feito um esforço tremendo para
improvisar os passos.
O apresentador optou por dinamizar, de forma interactiva, o conceito de fazer televisão, no nosso país, através
de um programa que tem como pano de fundo o jornalismo
policial. E, por incrível que pareça, quando ele entra no
mundo da dança esbanja a sensualidade moderada (sem
tendências de “striptease”), diferentemente dos passos escandalosos de outros apresentadores de televisão. Matavel
dança com muito respeito. Não se transforma em estilhaços
e nem procura obstruir o olhar clinico do telespectador.

Matavele esquenta audiência com os assuntos
“bombásticos” e arrefece com passos de dança. Os seus
movimentos expressivos já foram visíveis na música “Culpado” (um produto artístico que se confunde com chiclete
de tanto ficar na boca das pessoas).
A guerra pela fatia da audiência está na origem
dessa nova tendência de realçar os passos de dança. Nas batalhas travadas, Matavel ataca com um produto criativo,
sem marcas de baixaria e sem prejuízo da qualidade do programa.
Não importa por quanto tempo o apresentador vai
emocionar o público com essa criatividade. No meu entender, Matavel está de parabéns.

Banco de Moçambique
lança IIª Edição do Sandbox
Maputo (O Autarca) – O Governador do
Banco de Moçambique
(GBM), Rogério Zandamela procede na próxima
segunda-feira (10AGOSTO2020), em Maputo, ao
lançamento da segunda edição da incubadora Sandbox Regulatório. Trata-se
de uma iniciativa que tem
como objectivo fomentar a
criação de serviços financeiros para a promoção da
inclusão financeira no
país. O Sandbox Regulatório é o regime regulamentar que permite às instituições emergentes financeiras e não financeiras testarem os seus produtos e

serviços financeiros, modelos de negócios e soluções inovadoras, em ambiente real, durante um determinado período, sob o
acompanhamento do BM.
No âmbito da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira, o BM lançou, em 2018, o Sandbox
Regulatório que engloba o
Hub de Inovação, um espaço que junta entidades emergentes, empresas, reguladores e provedores,
especialistas da área de inovação entre outros para
debaterem e criarem um ecossistema que estimule a
inovação através da troca
de experiência.■ (R)

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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CNN destaca Gorongosa como “paraíso para a vida
selvagem”
Beira
(O Autarca) – Em um
Oofffjjj
artigo publicado neste sábado (08AGOSTO20), a CNN – um dos media
mais influentes do mundo, destaca que
no meio de Moçambique, no extremo
sul do Grande Vale do Rift Africano,
existe o Parque Nacional da Gorongosa
que o descreve como sendo verdadeiro
“paraíso para a vida selvagem”. Paralelamente, destaca a Gorongosa como exemplo de inrtegração feminina na sua
força laboral, salientando que as mulheres representam actualmente um terço dos 600 funcionários do parquet
mais emblemático do país, que tem uma meta de chegar a 50%.
No historial sobre o Parque
Nacional da Gorongosa, que se estende
numa área de 4.000 quilómetros quadrados, entre os distritos de Gorongosa, Nhamatanda, Cheringoma e Muanza, na província central de Sofala, a C
NN assinala que a região de conservação está florescendo agora, mas lembra
que teve um passado recente tumultuado. A Gorongosa foi inicialmente estabelecida como uma reserva de caça pelos governantes portugueses de Moçambique em 1920. Gradualmente, eles a abriram para os turistas e em 19
60, declararam-na um parque nacional.
No entanto, em 1977, dois anos após Moçambique ter declarado independência de Portugal, estourou uma
sangrenta guerra civil no país e Gorongosa tornou-se um campo de batalha.
Com o fim da guerra em Outubro de 1992, foram feitos esforços para
reabilitar a Gorongosa, mas só em 20
04, quando o filantropo americano
Greg Carr fez parceria com o Governo

Gorongosa é exemplo de integração feminina na sua força laboral, sendo que as mulheres
representam actualmente um terço dos 600 funcionários do parque, que tem meta de chegar a 50%

de Moçambique para restaurar o parque, este começou a voltar à vida.
Além de restaurar o parque,
Carr e sua equipe criaram novas oportunidades para as mulheres em uma
tentativa de combater a arraigada desigualdade de género em Moçambique,
sendo que actualmente, um terço dos
600 funcionários do parque são mulhe-

res – e os gestores do parquet tem uma
meta de chegar até 50 por cento.
Devido ao impacto da activedade de restauração em curso, caracterizado como exemplo mundial de recuperação da vida selvagem, regularmente a Gorongosa tem sido manchete em
diversa mídia internacional.■ (Redacção/ CNN)

Inaugurado novo Laboratório de
Paleontologia na Gorongosa
Chitengo (O Autarca) – Foi inaugurado, há dias, no Parque da Gorongosa, o novo Laboratório de Paleontologia, numa iniciativa que envolve a parceria da Universidade de Oxford. A Paleontologia é a especialidade
da biologia que estuda a vida do passado da Terra e o seu desenvolvimento
ao longo do tempo geológico, bem como os processos de integração da informação biológica no registo geológi-

co, isto é, a formação dos fósseis. A vida na Terra surgiu cerca de 3,8 bilhões
de anos e, desde então, restos de animais e vegetais ou indícios das suas actividades ficaram preservados nas rochas. A Gorongosa, localizada no
Grande Vale do Rift, onde os seres humanos evoluíram, já foram encontrados fósseis de vertebrados com 10 milhões de anos. O 1º Laboratório de Paleontologia no país data de 2016.■ (R)
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