+

Ano XIX – Nº 4121 – Sexta-feira, 16 de Abril de 2021

PRM lamenta existência de pessoas que desafiam o
cumprimento do recolher obrigatório na Beira
Beira (O Autarca) – A Polícia
da República de Moçambique (PRM),
em Sofala, lamenta a existência de pessoas que desafiam o cumprimento do
recolher obrigatório na cidade da Beira, e reitera o seu cometimento para garantir a observância rigorosa do decreto presidencial decorrente do estado de
calamidade pública, instituído no quadro das medidas de prevenção e combate a pandemia covid-19.
“Lamentamos o facto de algu-

A gentileza é a única linguagem que os surdos podem ouvir
Frase: e os cegos podem ver.■
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mas pessoas serem
encontradas
a cirxistência de uma
provável má interprecular na via pública depois das 22 hotação e aplicação do espírito e letra da
ras e antes das 4 horas, numa autêntica
medida por parte das autoridades.
violação ao decreto presidencial que
Consideram que o recolher oimpõem o recolher obrigatório na cidabrigatório não prevê o bloqueio de vias
de da Beira e nas restantes capitais
públicas, como tem acontecido na Pasprovinciais para mitigar a propagação
sagem de Nível de Chingussura, em Ida covid-19” – afirmou Daniel Macuanhamízua e na portagem entre Beira e
cua, porta-voz do comando provincial
Dondo. Entendem que esse procedida PRM em Sofala, em entrevista ao O
mento pode consubstanciar flagrante
Autarca.
violação por parte das próprias autoriO oficial da Polícia explicou
dades, porquanto restringe absolutaque o recolher obrigatório em vigência
mente a circulação de pessoas, incluiné claro quanto a interdição da circulado nos casos de ocorrência de extrema
ção de cidadãos na via pública entre as
necessidade.
22 e 4 horas, cabendo a todos o seu
Entretanto, reagindo a inquiecumprimento.
tação, o porta-voz do comando proDaniel Macuacua, porta-voz do comando
Sublinhou que, excepcionalvincial da PRM em Sofala, Daniel Maprovincial da PRM em Sofala
mente, em casos apurados de claro escuacua explicou na entrevista que contado de necessidade, a Polícia tem concedeu ao O Autarca, que o bloqueio de
mitação
processual
subsequente,
com
siderado e reprime com chamada de aestradas é uma medida auxiliar adoptatenção para os cidadãos visados não vista a desencorajar a inobservância, da para garantir o cumprimento rigorodesprovida de fundamento, do decreto so do recolher obrigatório. Referiu que
tornar uma prática repetida.
“Para nós, tecnicamente, todo presidencial.
a norma estabelecida está clara, interDaniel Macuacua sublinhou a dição de circulação de pessoas e veícidadão que fôr encontrado na via pública depois das 22 e antes das 4 horas importância do cumprimento das medi- culos na via pública no período entre
está em flagrante violação a norma das de prevenção da covid-19 estabele- as 22 e 4 horas. “Portanto, ninguém
presidencial e automaticamente sujeito cidas no estado de calamidade pública tem de se fazer a estrada nesse intervaa incorrer as respectivas consequên- em curso, apelando a cooperação dos lo, com excepção de quem tem permiscias, para garantir o cumprimento es- cidadãos.
sa de circular, nomeadamente as auto“Estamos a falar de medidas ridades da lei e ordem, os cidadãos que
crupuloso da medida emanada pelo
Chefe do Estado e manter-se a ordem e para conter um problema de saúde pú- apresentarem justificação plausível
blica grave. Temos que cumprir de for- (como por motivos de saúde que exisegurança públicas”.
Referiu que aos prevaricadores ma escrupulosa todas medidas sanitá- gem assistência hospitalar inadiavél),
a primeira medida que tem sido toma- rias administrativas impostas para con- os trabalhadores de empresas cuja acda é aferir o motivo justificado para a ter esta pandemia na nossa sociedade. tividade é de carácter interrupta. Para
pessoa estar na via pública no período A Polícia em Sofala continuará empe- esses casos considera-se o levantameninterdito, e os agentes estão orientados nhada na operacionalização de todas to bloqueio”.
para sensibilizar sobre a importância medidas estabelecidas”.
Daniel Macuacua reafirmou a
do cumprimento do recolher obrigató- Recolher obrigatório versus bloqueio prontidão da corporação, considerando
rio. No entanto, para os casos em que de vias públicas
que esta é a fase de trabalho árduo, esse constata que a violação não oferece
Na cidade da Beira, alguns tar na via para impor o cumprimento
justa causa, a corporação tem instru- cidadãos que comentaram ao O Autar- do recolher obrigatório para o bem da
ções claras para elaborar o respectivo ca sobre o estado do recolher obrigató- vida e saúde de todos quanto convivem
auto de denúncia e encaminhar a tra- rio em vigor na urbe, consideram a enesta autarquia.■ (Chabane Falume)
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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

A prioridade em travarmos PERDAS profissionais
activos e seguros, agir quanto antes para mantêlos capacitapor distancia social!
dos regularmente via online!
Claro que Educação, constitui e obriga a compromissos com a Formação por métodos inovadores, harmonizados aos meios já disponíveis e se queremos continuar em
desenvolvimento.
Exemplos e mais exemplos na verdade multiplicando-se em todo o mundo.
Famílias que se desentendem, separações, pesados
ambientes pouco sociais, crianças sofrendo, jovens desapontados no desemprego, claro que tudo isso esta sendo provocado e pesado por uma determinada gripe que veio abalar o
mundo da economia, da saúde, do trabalho, da pobreza cada
vez pior.
Este é exatamente o maior perigo que a comunidade
esta a sofrer,... se tudo se torna torto em família, nunca pode
ir direito no meio profissional.
Uma das grandes companhias de formação no mundo, chama-nos a atenção, aplicando-se e convidando empresas, investidores, profissionais a aderirem ao inovador sistema, método e processo, de acordo com as realidades presentes, porque o caminho certo, tem já e apenas o sentido único,.. formar e manter profissionais capazes de desempenhos

Não aceitemos esperar por mais perdas sobre as perdidas, e que lamento, continuam multiplicando risco e em
modo mutante!
Teremos de compreender as inevitáveis mudanças,
mas temos que todas as mudanças são geradoras de novos
desafios, requerendo planos inovadores adaptados, orcamentos revistos, alerta e atentos aos vários riscos, por isso obrigam a novas exigências preventivas, sem mais perdas de
tempo.
Como agirmos mais rápido e eficazmente?
Re,... por prioridades e a Formação profissional
Online, deve estar na primeira linha.
Parece que ainda não aprendemos a lição do criminoso covid-19, que há 14 meses abalou o planeta, derrotou
os meios econômicos, desvios e desastres na saúde, educação, tem sido gerador de controvérsias políticas, muito ainda
por serem explicado, medidas e mais medidas, mas infelizmente longe de comprovadas.
As acções preventivas no ambiente profissional em
Moçambique, precisam de evoluir rapidamente no caminho
da Formação, todos isso entendem, afirmam-se positivos na
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é a necessidade
agirmos
cada vez
possibilidade da retoma, mas a essencial formação ONLINE
não se tem aplicado, sob constantes desculpas umas ignorantes, outras mal explicadas.
A principal lição que ficou neste tempo de covid-19,

consegue-se no essencial pela via da formação, junto dos
profissionais, para que saibamos estar profissionais, educar
os colegas, os jovens, crianças, famílias, comunidades e evitarmos constantes prejuízos, contra a natureza.■

CFM triplica resultados em 2020 – instituto nacional de
estatística
– 10 (O
de Autarca)
fevereiro–de
Maputo
A 2017
em- Janfar Abdulai fez saber que está em
presa Portos e Caminhos de Ferro de
Moçambique, CFM, superou em mais
de 300%, no ano de 2020, os resultados operacionais alcançados em 2019,
segundo declaração do Ministro dos
Transportes e Comunicações, Janfar
Abdulai, na cerimónia de abertura do
XXIV Conselho de Directores da empresa.
O evento, que decorre dese ontem até esta sexta-feira, no distrito de
Boane, província de Maputo, sob o lema “Por Uma Reinvenção da Gestão
Empresarial no Contexto da Pandemia
da Covid-19”, realiza-se com o intuito
de discutir os aspectos de gestão da
empresa, com destaque para o balanço
e avaliação do desempenho produtivo,
económico e financeiro no exercício económico de 2020, fazendo parte das
temáticas a abordar, a execução dos
projectos de investimento em 2020 e
perspectivas para 2021, visando a reinvenção da empresa no actual contexto
e reposicionamento no plano global.
Durante a sessão de abertura,
Janfar Abdulai, congratulou o esforço
empreendido pelos gestores e quadros
da empresa, que contribuiu para a manutenção da tendência de crescimento,
com um resultado operacional de 4.7
mil milhões de meticais, contra 1.3 mil
milhões de meticais conseguidos no ano de 2019, não obstante a redução de
movimentação de pessoas e bens registada em 2020, em consequência da
pandemia da covid-19, facto que impactou significativamente o pelouro
dos Transportes e Comunicações.
Ainda na ocasião, o Ministro

curso um processo de reforço do equipamento circulante através de um investimento na aquisição de cinco novas locomotivas, 90 carruagens e cinco
automotoras, num investimento de cerca de 95 milhões de dólares. Um financiamento acordado no quadro da cooperação entre os Governos de Moçambique e da Índia.
Para além de recordar aos quadros dos CFM sobre a capital importância da empresa para o cumprimento
integral do Programa Quinquenal do
Governo 2020-2024, Janfar Abdulai
desafiou aos gestores a reflectirem profundamente em torno de soluções para
que a empresa reestabeleça, gradualmente, os serviços de carreiras ferro-

Janfar Abdulai, Ministro
dos Transportes e Comunicações

viárias de longo curso interrompidos
como resultado das restrições vigentes
no país, no âmbito do combate à propagação da covid-19, com particular
destaque para a carreia de Chicualacuala, na linha férrea do Limpopo, carreias de Moatize e Marromeu, na linha
férrea de Sena, onde a necessidade
deste serviço é muito grande.■ (Redacção)

Jornalistas treinados em Segurança
Social Obrigatória em Tete
Tete (O Autarca) – A Delegação do Instituto Nacional de Segurança
Social (INSS) na província de Tete levou a cabo esta quarta-feira (14abril
2021), uma acção formativa destinada a
jornalistas de diferentes órgãos de informação baseados naquela região central do país, que contou com a participação de 17 profissionais do sector, no
âmbito da divulgação do Regulamento
da Segurança Social Obrigatória.
Falando durante o encontro, o
Delegado provincial do INSS em Tete,
Daniel Manuel Simbanai, sublinhou a
importância da capacitação do grupo de
de profissionais, por se tratar de parcei-

ros incondicionais no âmbito da educação e divulgação de matérias sobre a
segurança social obrigatória, uma vez
que com a capacitação os visados poderão actuar ou estar, cada vez mais,
sólidos na sua abordagem, do ponto de
vista de quantidade e qualidade, sobretudo ao difundir a informação.
O actual Regulamento da Segurança Social Obrigatória, ora em divulgação, foi aprovado pelo Conselho
de Ministros, através do Decreto nº
51/2017, de 9 de Outubro.
Os jornalistas e as empresas
jornalísticas são parceiros do INSS na
divulgação das suas actividades.■ (R)

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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Lançada Linha de Crédito de 1 milhão de dólares
FUNAE está engajado na implementação da visão do governo que visa o apara energias renováveis
cesso universal em 20 30, um objectivo
Oofffjjj

Maputo (O Autarca) – O BC
I, a Organização das Nações Unidas
para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO) e o Fundo de Energia (FUNAE) lançaram, na segunda-feira (12
Abril2021), em Maputo, a Linha de
Crédito BCI Super, de apoio ao sector
agrícola com soluções de energias renováveis.
Orçado em um milhão de Dólares, esta Linha de Crédito será, conforme referiu o administrador do BCI,
Miguel Alves, na sua intervenção, “em
forma de um fundo de garantia para a
mitigação de risco, com a expectativa
de um aligeiramento das garantias
exigi-das pelo Banco aos operadores
do sector agrícola”. Alves afirmou que
esta Linha “traduz-se num valioso e oportuno instrumento e numa aposta acertada de uma estratégia à qual o B CI
está incondicionalmente alinhado, sendo de destacar neste fundo as condições atractivas que oferece para a aquisição de equipamentos de energias renováveis para uso produtivo no ramo
dos agronegócios em Moçambique,
seja na agricultura, seja no agro-processamento”.
Já o representante da UNIDO
em Moçambique, Jaime Comiche, considerou que nos últimos dois anos,

“a UNIDO trabalhou incansavelmente
com o BCI e com o FUNAE, para trazer ao mercado um mecanismo financeiro impulsionador da adopção de sistemas integrados de energias renováveis, promovendo em particular: sistemas solares para a cadeia de valor da
agricultura; sistemas solares para uso
produtivo do sector comercial; e sistemas de transformação de resíduos orgânicos e em biogás”. Fez ainda referência às adversidades que se abateram
sobre o país, nomeadamente os ciclones, a pandemia da covid-19 e os focos
de insegurança, no Centro e Norte do
país. “Perante tais adversidades, a pertinência deste mecanismo financeiro,
tornou-se ainda mais reforçada.
Tornou-se mais urgente suplementar a resiliência e capacidade de adaptação das comunidades locais e das
PMEs a adversidades conjunturais, para protegerem meios de subsistência,
segurança alimentar e empregos. A Linha de Crédito BC I SUPER torna-se,
assim, parte da resposta ao impacto socioeconómico da covid-19, e da estratégia de ‘building back better’ preconizada pelo Secretário-Geral da ONU” –
disse.
Por seu turno, o PCA do FUNAE, António Saíde, assegurou que o

que se consubstancia “através de soluções dentro e fora da rede, no quadro
do Programa Energia para todos” – afirmou, reconhecendo que “a intervenção fora da rede é bastante de cariz social”. Exortou: “urge a necessidade de
transformar o meio da inclusão social
em meio de inclusão económica, isto é
buscar o uso produtivo”.
Em representação do governo,
o Director Nacional de Energia, Pascoal Bacela, afirmou, no mesmo encontro, que o acto, ora testemunhado, “representa uma grande contribuição na
construção da base de sustentabilidade
para o serviço de fornecimento de energia a todos os consumidores à escala
nacional”. Sublinhou que a promoção
do uso produtivo de energia constitui
um imperativo no processo de electrificação, salientando que o mesmo acontece a diferentes escalas. “Assistimos
todos à produção do uso produtivo ao
nível da indústria de larga escala, o que
permite ao país cumprir com os índices
macro-económicos de desenvolvimento. Porém, é ao nível de MPME que o
uso produtivo representa um factor
multiplicador, realizando dois objectivos fundamentais: a criação de emprego e a provisão de bens de consumo,
especialmente nas zonas rurais” – avançou, para mais adiante concluir que
“através desta iniciativa, será possível
alargar o conjunto de actores com intervenção directa e activa na provisão de
serviços de fornecimento de energia virados para o uso produtivo e vai contribuir no aumento da disponibilidade de
serviços energéticos modernos.■ (R)
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