
 
 Ano XIX – Nº 3904 – Quinta-feira, 14 de Maio de 2020 

 

  

Covid-19: AECOPS revela que 77 empresas de 
construção estão em eminência de falência em Sofala 
 Beira (O Autarca) – O Presi-
dente da Associação dos Empreiteiros 
de Construção Civil e Obras Públicas 
de Sofala (AECOPS), Mário Amaral 
revelou que pelo menos 77 empresas 
associadas já manifestaram intenção de 
fechar as portas devido a redução de 
oportunidaades de actividades na se-
quência da ocorrência da pandemia co-
vid-19.  
 Mário  Amaral  considera  bas- 
   
 

 
 

Mário Amaral, Presidente da AECOPS 
 

momento, algumas empresas já come-
çaram a negociar com a respectiva 
massa laboral no sentido  desta  perma-  

tante crítico o actual momento décor-
rente do covid-19, anotando que em 
média cada empresa do sector de cons-
trução emprega cerca de 100 trabalha-
dores. Em Sofala existem formalmente 
178 empresas do sector de construção 
civil. “Devido a situação corrente, mui-
tas empresas estão sem actividades e 
por via disso perderam capacidade de 
continuar a suportar os seus encargos, 
incluindo com os  trabalhadores.  Neste 
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Frase: 
Somos orgulhosos ou humildes consoante a maneira 
como os negócios nos correm – Terentius Afer (185 a.C. 
– 159 a.C.) 
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necer em casa até que seja ultrapassada 
a actual crise” – afirmou Mário Ama-
ral. 
 O Presidente da AECOPS dis-
se que diariamente chegam à associa-
ção cartas de empresas associadas refe-
rindo que estão tecnicamente paradas, 
que o que lhes sobra neste momento é 
apenas o registo empresarial. 
 Considerando que muitas em-
presas do ramo em Sofala ainda res- 
sentem-se dos prejuízos causados pelo 
ciclone tropical idai, Mário Amaral 
descreve o actual momento como sen-
do desgraça a dobrar. “Não restam dú-
vidas que realmente para os construto-
res é uma desgraça a dobrar. Tivemos 
a situação do Idai e volvido um ano a-
pós o idai as nossas empresas ainda 
não conseguiram se reconstituir. Até 
hoje temos muitas empresas  aguardan- 
  

 

 

Trabalhadores do sector de construção em Sofala correm o risco de perder emprego 
devido a crise de oportunidades de actividades gerada pela pandemia covid-19 

volvimento normal das actividades em-
presariais. 
 O sector de construção civil 
tem um peso importante na esfera eco-
nómica e social da província de Sofala 
e do país em geral.■ (Redacção) 

do facilidaades de acesso ao crédito 
para se reerguer. É de facto uma situa-
ção complicada” – declarou. 
 Amaral espera que a pandemia 
covid-19 passe o mais rápido possível 
para permitir a continuidade do  desen- 

EUA acusa China de tentar roubar pesquisas sobre 
vacina de covid-19 

 
 

O presidente dos EUA, Donald Trump,  
em 9 de Maio de 2020 na Casa Branca 

 
mas" – advertiram. 
 O FBI diz que está investigan-
do "actores cibernéticos e informantes 
não tradicionais afiliados à República 
Popular da China" suspeitos de quere-
rem roubar itens protegidos por pro-
priedade intelectual. 
 Seriam hackers, mas também 
pesquisadores e estudantes que, segun- 

 Autoridades americanas emiti-
ram um aviso oficial nesta quarta-feira 
para alertar os cientistas dos Estados 
Unidos sobre os esforços da China pa-
ra tentar roubar pesquisas e proprieda-
des intelectuais relacionadas a trata-
mentos e vacinas para a covid-19. 
 "As tentativas da China nesses 
sectores representam uma ameaça sig-
nificativa à resposta de nossas nações 
ao covid-19" – disseram o FBI e a a-
gência de segurança cibernética dos 
Estados Unidos em comunicado. 
 "Os sectores de saúde, farma-
cêutico e de pesquisa que trabalham 
com respostas ao covid-19 devem estar 
cientes de que são os primeiros alvos 
dessa actividade e tomar as medidas 
necessárias   para  proteger  seus  siste- 

do o governo Donald Trump, foram ac-
tivados para roubar informações de 
dentro dos institutos universitários ou 
laboratórios públicos em que traba-
lham. 
 

 Essa acusação, rejeitada cedo 
pelas autoridades chinesas, pode com-
plicar ainda mais as relações entre Wa-
shington e Pequim, já muito tensas a-
pós o surgimento do novo coronavírus 
na cidade chinesa de Wuhan no final 
de 2019. 
 

 Washington acusa Pequim de 
ter demorado a enviar um alerta sobre 
a epidemia e ocultado seu escopo. E, 
portanto, de ser "responsável" por sua 
disseminação pelo mundo, pela morte 
de centenas de milhares de pessoas e 
pela actual crise econômica.■ (Redac-
ção/ Yahoo) 
 

Nossos serviços:  
- Consultoria Ambiental  

- Planeamento Físico 
- Auditoria Ambiental 

- Consultoria em Minas 
- Consultoria em água e saneamento 

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 

Rua Comandante Gaivão N°160 PONTA-GEA                                        
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  

Our services:  
- Environmental consulting 

- Physical planning 
- Environmental audit 
- Minning consulting 

- Water and sanity consulting 
  

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 

Comandante Gaivão Road, N°160 P4NTA-GEA                             
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  



O Autarca – Jornal Independente, Quinta-feira – 14/05/20, Edição nº 3904 – Página 03/08 

 



O Autarca – Jornal Independente, Quinta-feira – 14/05/20, Edição nº 3904 – Página 04/08 

 



O Autarca – Jornal Independente, Quinta-feira – 14/05/20, Edição nº 3904 – Página 05/08 

 



O Autarca – Jornal Independente, Quinta-feira – 14/05/20, Edição nº 3904 – Página 06/08 

 
VuJonga - todas edições actualizadas em | e-Book grátis:  

https://www.recantodasletras.com.br/autor_textos.php?id=212768&categoria=M 



O Autarca – Jornal Independente, Quinta-feira – 14/05/20, Edição nº 3904 – Página 07/08 

 



 

 

O Autarca – Jornal Independente, Quinta-feira – 14/05/20, Edição nº 3904 – Página 08/08 

DE VEZ EM QUANDO... 
 

Por: Afonso Almeida Brandão 
 UM SOLITÁRIO DO SÉCULO XX 

(para o Paulo Rato com um abraço) 

 
 

 Emil Cioran (1911-1995) é personagem que apa-
rece de vez em quando nas minhas palavras. Não muito. De 
qualquer das modo, significativo do interesse que me des-
perta. Escrevi sobre ele no semanário O Comércio do Por-
to, já lá vão anos, referindo que nas suas ideias sobre a 
maldade e a infelicidade dos homens inclui-se a si  próprio 
como activador no conjunto dos estragos. Mais tarde, já no 
jornal Diário de Notícias, também lembrei que podia apa-
recer nas linhas que escrevo o meu lado sombrio (vá lá, 
nunca tanto...) "à Cioran" em contraponto o outro lado, 
mais solto ou claro "à Montaigne". Foram anotações de 
passagem que me revelaram (se eu ainda o não soubesse) a 
curiosidade que tenho pela sua visão acerca do Destino e 
do Comportamento do Ser Humano. E àquilo a que fui co-
locando reservas. 
 Se muito do que é mal de viver passou por gente 
torturada do Séc. XX (podia lembrar, entre outros, por e-
xemplo, alguns escritores e poetas portugueses e franceses -
-- e a lista seria longa), Emil Cioran aparece-nos como um 
dos retratos mais ácidos da "galeria dos infortumados". Po-
díamos escolher para ele, como inscrição tumular, dois ver-
sos de José Régio: «Que eu vivo coma mesma sem-vonta-
de / com que rasguei o ventre de minha Mãe». Anotador 
e explicador do não-sentido, foi um homem triste que nun-
ca iludiu essa tristeza. E nas suas relações com tudo (com 
todos), reivindicou uma espécie de bacharelato existencial 
numa frase expressiva: «Atingi a competência da decep-
ção». Esta "competência da decepção", é a marca orgulhosa 
de um desgosto nunca camuflado. E quando diz que vale-
mos todos muito pouco (por exemplo: atrás do nosso  senti- 

mento de admiração por alguém existe escondido, mais for-
te, a Inveja que temos) nunca cedeu à tentação de se res-
gatar. Um pouco por aqui, um pouco por ali, por vezes, nas 
suas argumentações algo obscuras, fiel à convicção de que 
o seu nascimento foi um erro sem qualquer possibilidade de 
redenção --- talvez devesse pensar (que sei eu?) que par-
tilhava um pouco da sua Solidão atávica com quem o lia, 
embora reafirmasse sempre que essa Solidão era absoluta. 
Tão só --- e foi "comunicando". Queria, então, olhos que o 
lessem --- foi vencendo, com pensamentos negros e etapas 
sofridas, o silêncio total. Podemos admitir circunstâncias 
que o levaram a esse propósito, incluindo o de não morrer 
do Mal do Silêncio. Portanto, não se fechou todo em si --- e 
até se refere, de passagem, a um ou outro amigo. Mas qua-
se nada no pesado balanço geral. 
 Não sei, por hoje, qual a dimensão de um culto-
Cioran se é que tal culto existe. Se houver, será deambula-
ção em círculo fechado de dispersões sobre a tragédia inex-
plicável de viver e a exigência desses limites. Mas a carga 
de um percurso tão espinhoso não andará longe da impor-
tância de alguns substantivos densos e enigmáticos que cir-
culam cada vez mais: a incompreensão, o absurdo, o desen-
raizamento, o conflito, o desespero-de-nada, a solidão-com-
tudo. São questões dominantes entre os saberes mais aber-
tos. Não coincido com o cepticismo e a angústia de Cioran 
(e de outos) porque tento fazer finca-pé numa Vida auto-es-
clarecedora e permutável. Faça todo o possível, entretanto, 
por compreender e respeitar. Lidar com sofrimentos assim, 
mexer nestas feridas da Alma não é fácil. Mas não esquecer 
que vão existindo é mais importante. 
 E fico por aqui, Leitor Amigo.■  
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