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EM ÁREAS DE TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA

País já está a implementar novos critérios de alta de
isolamento para pacientes com covid-19
Maputo (O Autarca) – O Ministério da Saúde anunciou ontem que
o país já começou a implementar os
novos critérios de alta de isolamento
para pacientes com covid-19 em áreas
de transmissão comunitária que foram
recentemente aprovados pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Os
novos critérios substituem os actuais
clinico-laboratoriais de recuperação de

Frase:

covid-19 de 02 testes de PCR negatevos consecutivos (de amostras respiretórias com intervalo mínimo de 24 horas) ao fim de 14 dias sem sintomas e
sem uso de antipiréticos” e um controle negativo ao fim de 14 dias pós-recuperação. No novo critério, entretanto, a
alta de isolamento domiciliar para pacientes com covid-19 será decretada
nas seguintes circunstâncias: Para pa-

O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos
dia após dia! – Robert Coller

cientes sintomáticos: 10 dias após o início dos sintomas, mais pelo menos 3
dias adicionais sem sintomas (incluindo sem febre e sem sintomas respiratórios); Para casos assintomáticos: 10
dias após teste positivo para SARSCoV-2.
Actualmente o país tem 1.602
casos activos da covid-19. A cidade
Maputo, com 579, é que soma maior
número de casos e Inhambane é a única província com zero casos.■ (R)
CÂMBIOS/ EXCHANGE – 14/08/2020
Moeda

País

Compra

Venda

EUR

UE

83.21

84.86

USD

EUA

70.45

71.85

ZAR

RSA

4.04

4.12

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE

O Autarca – Jornal Independente, Sexta-feira – 14/08/20, Edição nº 3968 – Página 02/11

O Autarca homenageado pela SV & Vigny Lda
Beira (O Autarca) – A empresa SV & VIGNY, LDA (Made in
Beira), através da sua marca SALOMÃO VIAGEM MARCAS DE MOÇAMBIQUE, agraciou, há dias, O Autarca com atribuição de um Diploma
de Reconhecimento por se ter revelado
o maior parceiro na divulgação da
referida marca. A iniciativa decorreu
no rescaldo da celebração do 12º Aniversário da criação da SV & VIGNY,
LDA (Made in Beira).
Em meio condicionado pelas
restrições impostas pela pandemia da
covid-19, o CEO da SV & VIGNY,
LDA (Made in Beira), Salomão Viagem e Falume Chabane, Director do
Jornal O Autarca realizaram uma cerimónia restrita (simbólica) para a entrega e recepção, respectivamente, do
Diploma.
A SV & VIGNY, LDA é uma
sociedade comercial (empresa) de Direito moçambicano fundada em 2008 e
trabalha de mãos dadas com SALOMÃO VIAGEM – ADVOGADO. No

seu objecto social, possui um diverso
leque de actividades agrupadas em áreas. É titular de uma marca principal
(base) e duas sub-marcas, totalizando
três, todas registadas.
A sede da empresa, na Beira,

está localizada na Praça dos Trabalhadores, Estação Central do CFM-Centro, 6º Andar-Esquerdo, Porta 4; e a sucursal em Maputo está situada na Av.
Vladimir Lenine, 174, edifício Millennium Park Building, 1º Andar.■ (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

Esta pandemia desviou-nos o Bom Senso
Profissional - Perigo na Saúde e Economia!
Acha um exagero?... então vejamos,...
O respeito pela Vida, o Conhecimento, a Educação
guiada ao Desenvolvimento, a Disciplina Preventiva, a
Conservação do meio Ambiente, requerem sem dúvida,
muito mais Atento do que esta Uma, de entre outras várias pandemias com que, ainda nos debatemos!
Estejamos mais Atentos,...
Pressionados por notícias virais durante os últimos
5 meses, sentimo-nos ora invadidos em nossas mentes, pois
foi gerado um cenário mundial de esclarecimento interessante, mas simultaneamente, a informação generalizada
continua colocando-nos em dúvidas e fazendo-nos esquecer
de que, com a chegada do covid-19,...
O impacto foi tal, conseguiram a confusão, desestabilização, qual planeamento, mas distraindo-nos de tal modo, fazendo parecer que teríamos ultrapassado e resolvido,
os milhares de constantes e perigosos pontos críticos, afinal
ainda mal, e presentes em sofrimento na vida dos povos e,
pior, em difícil condição de sustentabilidade, como por exemplo:
- A subnutrição, múltiplas doenças, outras pandemias em curso, declínio muito GRAVE na educação, sinais e sintomas de perigo em todas as economias do planeta, abrindo espaço a outras fontes multiplicadoras de risco para?,.. continuarmos em outras pandemias,...?
- Crítico, crítico, crítico, e porque motivo?,... foram
quase desactivados os importantes actos de satisfação
versus necessidades essenciais para a Educação dos petizes e a contínua formação profissional e que nunca deveriam ser interrompidos para harmonia ou próximos do
desenvolvimento,...

- Subidas exponenciais nas perdas sensíveis das elementares práticas preventivas e disciplinadas, forçando a drásticos desvios culturais, abandono da cultura de
grupo e prejuízos de todas as ordens que retardam o desenvolvimento humano e econômico,...
- O progresso do desleixo e relaxamento nos
compromissos, agravamento de outros crimes, incidentes
em alta, emissões poluentes descontroladas, distanciamento
social, falta de confiança no próximo e no futuro, quase tudo ainda a caminho do grave,....
- Das deficiências na alimentação, famílias sofrendo, milhares de empresas e grupos arruinados, desemprego
em soma, vias econômicas em destruição e em desabono
pelo pouco respeito do Homem pela Natureza, Prevenção e
Conservação do meio ambiente,...fazendo-nos crer que tudo o anterior foi passado e deve ser esquecido?,...
Lamentavelmente, Hoje poucos Dirigentes e Organizações se preocupam com a multitude de mortes e
novos riscos a caminho, muitíssimo superiores ao famoso caso coronavírus, e mal assim, das graves consequências pelos desvios ao bom senso comum, a que nos obrigam, forçando-nos ao dedicado quase exclusivo a esta Gripe, o resto parece que pouco importa, risco de incidentes,
brutais perdas econômicas,...e muito, muito desprezo por
tudo e todos, de resto,...
A pior evidência de todas, consta no nítido desprezo pela educação de Crianças, pelos Jovens e falta de zelo
pelos Idosos, imagine-se que educativos de maus exemplos estamos durante os 6 últimos meses a transmitir a
uma criança inocente sobre o actual controverso desatino em que até os cientistas e medicina têm sido margina-
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lizados,... admitindo-se como que se isto alguma vez volte
a um positivo novo normal e desta maneira?,...
Uma criança ou um jovem em casa sozinho ou com
outros, alguma vez fica mais protegido do covid-19, do que
na escolinha ou numa instituição de ensino?
Muito estranho mesmo, admite-se o gozo de férias, mas as crianças e jovens estão impedidos de ir ao educativo, ao desenvolvimento, aprendendo o preventivo
e sustento,..muito estranho!
E os profissionais em desleixo, porque agora não
temos verba para investir na formação?...infelizmente ainda
temos muitos gestores muito enganados e mal convencidos
de que a coisa volta ao normal,.... sem aplicativos de actualização e capacitação aos desempenhos dos profissionais?.... Evitemos o continuarmos,... enganando!
Dos impactos e dos piores resultados que nem numa Hiroshima,... esta covid-19 veio arrasar-nos muitíssimo mais psicologicamente, injectando-nos prejuízos de
tal modo que nem Governos, Nem políticos e Nem sequer Organizações Globais, ainda conseguem saber planear em tempo preventivo como agirem,... ao que tudo
indica, vamos continuar numa de procura de um novo normal, repetindo-se vezes sem conta, mantendo-nos no acolhimento enganoso e crescente?.... na verdade tenhamos
consciência fria e ponderada,... porque motivo?
Será tão difícil compreendermos de que este tal
de covid-19, se deve tratar agora depois de algo basicamente conhecido, devemos de estar atentos a práticas preventivas efectivamente aplicáveis e sob controlo de uma Crítica Gripe Severa, pese o facto desta ainda não estar dominada, no entanto, requerendo e aplicando-se os cuidados sanitários e de testes para controlo,...
.... nada justifica agora, decorridos 6 meses estudando-se, mesmo apesar de tanto inesperado, consideremos que tem sido afinal excessivamente divulgado o melhor caminho, pouco se compreende a necessidade de nos
mantermos numa de continuidade em "paragem confinados".... alongando,... em espera de uma vacina que resolve?... sem confiança, sem planeamento profissional?.... e
até quando,...?
O descuido sobre as necessidades básicas da alimentação, desvios forçados das actividades e trabalho, economias, sustento, afastando a educação de crianças, jovens
e profissionais, crimes em alta, milhões e milhões de prejuízos em todas as áreas (excepto o negócio pontual de IT e
comunicação), mesmo assim, vai indo, mas muito desaproveitado pela maioria profissional, pois,...
.... Deveríamos fazer uso útil dessa ponderosa fer-

ramenta de comunicações em distância, como fonte de formação activa nas empresas, alargando a comunidades
circunvizinhas e em prol de todo o ambiente profissional, potenciando economias e resultados a curto prazo...
isso sim, ....vai travar o vírus!
...Ao invés disso,... constatamos que continuamos
agarrados ao passado, aguardando pelo novo normal, esperando milagres de quem?....dos bancos?.... das seguradoras?,... quem nos vai sustentar...??
Não nos deixemos "arrastar" por uma soma de políticas mal divulgadas, antes e ora virados a prioridades de
alguns negócios de interesses e restrições apenas para alguns, geralmente muito anda movido de outros interesses
obscuros, certo é que:
...O risco de vida por fortes doenças, sempre existiu, mas pode e deve ser facilmente minimizado, reduzido, com o recurso a ferramentas do conhecimento, bom
senso comum e boas práticas preventivas ( isto apenas se
consegue com trabalho organizado e de confiança) e tendo
em conta, o evitarmos as opções no interesse das farmacêuticas!
Apesar de reconhecermos que algo foi realizado e
continua a ser feito, o mais trágico de tudo é que, afinal
sabemos como resolvermos, mas pouco ou quase nada
praticamos de actos efectivamente preventivos, porque
por exemplo, a maioria das mortes relacionadas com
mobilidade rodoviária, representam muito mais prejuízos
e desperdícios do que a covid-19, e são certamente a curto prazo evitáveis,....mas nada acontece,... porque será?
Temos toneladas de condições sendo desperdiçadas, isto preocupa a todos e muito, pois deveríamos contar com a grande variedade de métodos de formação
profissional, pro-ativa, Online em directo e ao vivo, afinal disponíveis a preços de baixo custo, evitáveis despesas
de deslocação, hotéis e jantares, tudo potencialmente activo, admitindo-se recuperáveis e notavelmente prático, de
se elegerem em qualquer hora e ou lugar,... seja suficiente e disponível o wifi.
Isto sim, eis o melhor preventivo, a construir em
lugar de confinados!
Ontem era tarde,... agarremo-nos a cumprir com
as disciplinas das boas práticas preventivas, tanto para o
covid-19, mas também atentos a outras pandemias em curso, tenhamos,....tenhamos bom senso profissional.
Saudamos a todos quanto se dedicam aos meios,
procedimentos e aplicativos de actos preventivos,... felizmente ainda somos alguns.■

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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Sempre que chega essa data, 14 de agosto, minhas memórias se avivam nas
lembranças de um passado não muito distante que o tempo insiste em mostrar que
afinal já se passaram bem mais do queríamos.
Lembro-me do tamanho que minha mãe ficou quando estavas em seu ventre.
Ela ficou enorme, mas havia uma linda luz que a iluminava cada vez que esboçava
um sorriso. As minhas mãozinhas, ainda pequeninas de menina de seis anitos,
passeavam em sua barriga quando a noite nos sentávamos na sala para jantar ou
simplesmente ouvir o relato de como foi o seu dia. Parece que tudo aconteceu noutro
dia mesmo. Mas lá se foi o tempo…passou muito rápido desde que vieste ao
mundo…
Ainda guardo nas gavetas da memória esse dia tão esperado. Minha mãe de
mala pronta saindo para ir ao hospital. Viro-me para ela e lhe digo que volte para casa
com uma irmãzinha, pois de irmão já estava cansada (já tinha o maninho Daniel). Ela,
mamãe, sorri com o que eu disse e me deu um beijo de volto já.
Dormi ansiosa essa noite, pois certamente haveria a espera de saber o que nossa
mãe traria para casa. Nesse dia nosso pai resolveu cozinhar. Nem sabia fazer arroz,
parecia mais uma cola… Mas o papai chamava de arroz de “São Paulo”… e ria
quando dizia isso. E… rapidamente dizia que eu e nosso mano Daniel almoçaríamos
na casa da tia Vitória, pois lá sim havia um bom arroz e outras coisas mais. Além… é
claro, daquele pudim de pão maravilhoso que só a tia sabia preparar. Tia Vitória era
prima de minha mãe, mas acostumei lhe chamar de tia e ela sempre tinha um colo
para mim. Na verdade, primas das mães são nossas tias.
Leia, Divulgue e Publicite n’O Autarca – 1º jornal electrónico na cidade da Beira - Moçambique
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Mais um dia e mais uma noite sem a minha querida mãezinha. Queria tanto ir
vê-la no hospital. Mas o meu pai dizia que como era ainda pequena não me deixariam
entrar. Perguntei o que mamãe traria para casa, se era menino ou menina. Ele olhou
para mim e disse que seria surpresa.
Depois de dois intermináveis dias finalmente… mamãe chegou a casa. Ansiosa
lhe pergunto o que traz nesse pequeno embrulho. Ela sorri e pede que eu me sente no
sofá.
Delicadamente coloca o pequenino embrulho em meus braços. Olho para ti tão
fofinho e fico admirada com o tamanho de tuas bochechas, todas avermelhadas.
Sorrio e torno a perguntar se é menina ou menino. Minha mãe não responde.
Apenas sorri e pede para que venha com ela até à sua cama para ver o bebê.
Aos poucos vai retirando a manta, a roupinha que levou para o hospital. Retira a
faixinha do umbigo e finalmente retira a sua fralda.
É aí que percebo que ganhei mais um irmãozinho. Num sorriso para ela digo
que ‘você é o bebé mais lindo do mundo, e que iria ajudá-la a cuidar de ti.’
Pergunto qual vai ser o seu nome, e mamãe diz: - ‘Gilberto.’
Mamãe contou os dedos de sua mão e de seus pezinhos.
Olhou tudo atentamente e eu ali, ao seu lado, guardando tudo como se fosse
uma fotografia, ou um filme daqueles italianos, bem antigos – em que as mamãs
sentadas em suas camas amamentam os seus filhotes e sorriem ao olhá-los em seus
peitos.
Doces lembranças maninho.
Ajudei a nossa mãe em sua criação. Mesmo sendo uma menina de seis anos tinha a
minha responsabilidade. Cuidar para que nada acontecesse a ti, enquanto ela estava
ocupada com os afazeres da casa.
Os meses foram se passando. Eras muito esperto.
Papai quando chegava do trabalho brincava muito com a gente.
Eu e o Daniel estávamos sempre de cavalinho nas costas de nosso pai.
Tu, pequenino, sentado na sala rias muito com a bagunça. Papai gostava de assoprar
em sua barriguinha e fazer barulho.
Tu rias e tentavas sair de seu abraço. Mas papai te pegava e te jogava para cima.
Ríamos com essa brincadeira.
(Só depois que a gente tem filho é que percebe que era brincadeira perigosa).
Para surpresa de todos nós começaste a gatinhar cedo. Até que… um dia te apoiaste
Leia, Divulgue e Publicite n’O Autarca – 1º jornal electrónico na cidade da Beira - Moçambique
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numa cadeira e sozinho começas a andar.
Cai, levanta, ri e levanta novamente. Acha graça de poder andar. Ficamos admirados
com a sua esperteza. Contavas apenas com nove meses.
Ah Oofffjjj
maninho…como voaram os anos… o tempo… que devia nos fazer o favor de ir
mais devagar…Hoje a viva lembrança trouxe-me os pequenos fatos de outrora. Ainda bem
que podemos recordar esses momentos tão deliciosos.
FELIZ ANIVERSÁRIO MEU QUERIDO IRMÃO. Que tu continues sendo esse
homem especial. Um pai, mesmo sem ter sido. Pois, um tio, quase um pai adotivo que
meus filhos, teus sobrinhos, adoram. E, Amo você meu ‘tatinho,’ meu irmãozinho que para
mim vai ser sempre meu… IRMÃOZINHO… Cresceu e se tornou um bom mecânico
especializado na marca Ford! Te amo!
Ainda bem que temos as gavetas da memória. ©Silvya Gallani 2020.
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