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EDITORIAL
Covid-19: Importante cumprimento rigoroso das
medidas de emergência para evitar impacto desastroso
Beira (O Autarca) – É deveras preocupante o incumprimento deliberado das medidas de prevenção da covid-19 por parte de alguns cidadãos. O aumento da circulação e a persistência de pessoas na via pública, a não observação do distanciamento social, aliado ao não uso ou uso
incorreto de máscaras é de todo condenável. A pandemia
covid-19 está a alastrar-se em Moçambique e já afecta a
maior parte das províncias do país. Devido ao actual cenário, caracterizado por ocorrência de novas cadeias de trans-

Frase:

missão dispersas em várias partes do país, a Organização
Mundial da saúde (OMS) já declarou que Moçambique
transitou da fase de Epidemia de Casos Esporádicos, da covid-19, para a fase de Epidemia com Focos de Transmissão. Significa que estamos atravessando fases cada vez
mais difíceis. Porque o combate da covid-19 é uma responsabilidade individual e colectiva, o nosso apelo é no sentido
de maior respeito e cumprimento rigoroso das medidas de
emergência para se evitar impacto desastroso nas famílias.

A vida do homem é como um jogo de dados; se você não tira o
número que gostaria, você deve mostrar suas habilidades para obter
o melhor do número que tirou – Terentius Afer (185 a.C. – 159 a.C.)

Sejamos e estejamos todos vigilantes
na árdua missão de defesa pela vida.■
CÂMBIOS/ EXCHANGE – 14/05/2020
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FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE

O Autarca – Jornal Independente, Segunda-feira – 18/05/20, Edição nº 3905 – Página 02/09

Correspondênci@ Electrónic@
Por: Bernardino Tomo

Quem será o "herói" do medicamento
contra covid-19?
nado de limão e folhas de eucaliptos como alternativa para
Os biólogos, físicos, químicos, médicos e curiosos,
em quase todo mundo, estão empenhados na investigação
da fórmula mais eficaz para produção do medicamento
contra o novo coronavírus. Cada um usa os meios que estão
ao seu alcance e sempre na espectativa de ganhar o mérito.
Neste contexto, assiste-se uma "corrida" pelo teste
de primeiras propostas de medicamentos em humanos, ratos e macacos. Os países como Alemanha, Estados Unidos
de América (EUA), Brasil, Cuba, Itália, França, China,
Austrália e Madagáscar já apresentaram, publicamente, os
avanços preliminares das suas descobertas. Os australianos
estão na fase de teste do medicamento que pode eliminar a
covid-19. O antiparasitário, medicamento usado para combate aos piolhos, pode servir nesta batalha, portanto, aguarda-se pelos novos ensaios clínicos. Os cubanos apostaram
num protótipo que ainda está em "desenvolvimento", mas
os resultados preliminares são satisfatórios. Os franceses aventuraram-se no teste clínico com um medicamento psiquiátrico para pacientes com deficiência de oxigênio causada pela Covid-19. Enquanto isso, a Academia Chinesa das
Ciências descobriu dois medicamentos específicos para serem usados contra o novo coronavírus.
Ainda no campo da descoberta, o caso mais recente, que me chamou muita atenção, foi a proposta do chá
“milagroso”, um composto de artemísia e de plantas medicinais, apresentado em Madagáscar e aderido por alguns
países africanos. No entanto, há dias, a Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou para a testagem dos medicamentos tradicionais para saber da sua eficácia e possíveis efeitos colaterais, antes de utilizá-los no tratamento da Covid-19. O chá de Andry Rajoelina contempla-se neste posicionamento da OMS.
Para o caso concreto de Moçambique, de acordo
com uma publicação do jornal Notícias (04/05/2020), as faculdades de Medicina, Engenharia e o Centro Biotecnologia da Universidade Eduardo Mondlane (UEM) estão em
sintonia com o Instituto Nacional de Saúde (INS) para desenvolver acções de testagem do novo coronavírus, na expectativa de uma avaliação "epidemiológica e criação de
protótipos". Porém, os mais curiosos sugerem o uso combi-

prevenção do coronavírus, mas esta criatividade não é reconhecida pelo Governo de Filipe Nyusi.
O continente africano prepara-se do seu jeito, mesmo ciente da insuficiência de recursos. Há séculos que o uso de medicamentos tradicionais foi a nossa referência,
mesmo sem o aval da OMS. A nossa capacidade de uso de
medicamentos tradicionais constitui uma ameaça para o Ocidente. A proposta do chá de Madagáscar deve ser considerado um passo muito importante. Acredito que se o tal
chá tivesse sido apresentado na Europa, América ou Ásia,
muitos países incluindo Moçambique já teriam aderido.
Mas, por tratar-se de um país africano (sem muita expressão) a descoberta tem sido alvo de desvalorização.
A relação entre África e Ocidente nunca proporcionou uma independência económica e política aos africanos.
Como sempre tenho dito: por um lado, os europeus precisam de africanos, por outro, os africanos dependem dos europeus. Portanto, a probabilidade do medicamento ser descoberto em África e aprovado pela OMS é muito escassa. O
continente africano sempre foi considerado atrasado.
A OMS nunca irá permitir que a fórmula mais eficaz para travar Covid-19 seja de origem africana, por uma
questão de valorização dos interesses do Ocidente. Esta organização é uma espécie de árbitro principal que controla o
campo da medicina. As descobertas em torno do coronavírus feitas em África serão arrastadas para dar primazia ao
Ocidente.
Os países que possuem maior nível de aproximação
com a Organização Mundial da Saúde (do ponto de vista financeiro) levam muita vantagem, em termos de valorização
das suas descobertas. Por isso, nota-se uma “guerra medicinal” entre as potências mundiais devido ao forte interesse
pelo mérito. Poderá suceder-se o seguinte: muitos países irão descartar os comentários da OMS e optarem pelas conclusões das suas próprias pesquisas.
Resta saber, quantos dólares a OMS irá ganhar de
comissão depois de aprovar a vacina *X* descoberta no
país *Y*? Haverá ou não espaço para este tipo de negócio?
*Quem será o herói do medicamento contra Covid19: africano, americano, europeu ou asiático?*■

O seu Diário Electrónico Editado na Beira
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Ainda não há informação sobre o rapto do
proprietário do estabelecimento Moreira e Silva
Beira (O Autarca) – Esta manhã O Autarca contactou a Polícia e a
Família de Liacat Moreira e Silva que
disseram não possuir ainda alguma informação sobre o empresário raptado
ao princípio da noite da última sextafeira, na cidade da Beira. Das autoridades policiais foi-nos apenas garantido
que o caso continua em investigação
ao nível do SERNIC – Serviço Nacional de Investigação Criminal, para o
resgate da vitima e detenção dos autores do rapto. Ao nível da Família da vitima predomina o desespero total. E,
no seio da classe empresarial beirense
reina o aumemto do sentimento de medo.
Liacat Moreira e Silva, de 60
anos de idade, de origem asiáica, é um
influente comerciante da Beira, com
actividades de longa data, cujo estabelecimento Moreira e Silva, localizado
na Rua Correia de Brito, na baixa da
cidade, é bastante conhecido na urbe,
vocacionado a venda produtos diversificados e fornece incluindo a instituições do Estado. O rapto do empresário
aconteceu quando a vitima praticava
caminhada, tendo sido interceptado por
um grupo de desconhecidos, que seguiam num automóvel, que o levaram a
força no veículo.
É o segundo caso do género
que se regista este ano na cidade da
Beira. O anterior, registado em Janeiro,
a vitima foi Faizal Patel, também um
comerciante de origem asiática, proprietário da Ferragem Mutarara Comercial, localizado na zona da Manga.

Vista parcial da Rua Correia de Brito, onde está localizado o estabelecimento comercial
Moreira e Silva (lá m,ais ao fundo). A imagem refere antes da destruição do imóvel pelo idi em
Março do ano passado, pois no mesmo espaço está a ser erguido um novo edifício em altura

Faizal foi raptado quando viu a viatura
que conduzia bloqueada pelos raptores
que o levaram também a força. Depois
de algumas semanas Faizal Patel conseguiu retomar ao convívio familiar,
depois de a família ter pago uma quantia não revelada para o resgate. As autoridades não se pronunciaram sobre a
identificação dos raptores que continuam a solta.
Faizal Patel admitiu que os
raptores não o levaram para fora da cidade. “Embora não tendo conseguido
saber para onde me levaram, acredito
que não foi para fora da cidade, pois
conseguia ouvir barrulho de aviões” –
contou-nos Faizal na circunstância.
As autoridades e a classe empresarial na cidade da Beira não tem

dúvidas de que na urbe opera uma rede
dedicada a este tipo de crime, considerado milionário. Até aqui as vitimas
tem sido preferencialmente comerciantes de origem Indiana. Em Dezembro
do ano passado foi, igualmente, raptado na Beira um comerciante de origem
asiática, Bilal Chacha, 39 anos de idade, filho do empresário Anifo Chacha,
proprietário do estabelecimento comercial Casa Chacha. Bilal Chacha foi raptado a entrada de um estabelecimento
de restauração, nas Palmeiras, para onde se dirigia para participar de uma
festa de empresários. Bilal retomou ao
convívio familiar dias depois, também
depois de a familiar pagar o resgate e
os autores do crime prevalecem impunes.■ (Redacção)
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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 origem do Covid-19 foi identificada e
comprovada cientificamente - Porque NINGUÉM
quer AGIR na CAUSA ORIGINAL?
Caros,
Bom dia e bem hajam...
Basta de constantes noticias acerca dos Trump e
dos Jim (há vários deles, na Ásia) Eles, dificilmente se entendem, por causa da ganancia aos poderes económicos, toda a gente sabe disso,..
O que a maioria das populações desconhece, que
este e outros vírus, tiveram origem na transmissão ao Homem, a partir de actos que deveriam ser proibidos, a captura, o negocio, o alimento e a distribuição ilegal nos mercados ou em tudo que admitem por informalidades... destes
seres vivos e de diferentes espécies, mas que nos podem levar a estas pandemias e outras...
Tudo isto se encontra no conhecimento dos liders,
dos media, mas NINGUÉM quer adiantar,..as efectivas medidas de combate e prevenção na verdadeira causa original.
Infelizmente, basta assistirmos (ainda temos este
privilegio) creio que a coisa vai ficando cada vez pior,...
nos impactos que estamos sofrendo!
Tenho dedicado muitas horas a pensar, como deveríamos encontrar o fulcro da questão, para EVITARMOS
pelo menos a possibilidade de outras viroses transmitidas
pelas espécies animais, isto a admitirmos como dizem, e se
na verdade foi uma causa natural e acidental, mas aqui encontremos a explicação e bem clara.
Quem agiu nesta área com rigor?.... todos tem telhados de vidro, mas principalmente os Chineses, a maioria
dos Asiáticos e em parte os Africanos e sul Americanos, tem sido os fortes multiplicadores dessas possibilidades na origem deste e outros virus.
To prevent the next pandemic, it’s the legal and ilegal wildlife trade we should worry about!

Millions of people continuing to eat bats and so
many others animals with higher risk to generate new other's diseases, those are multiply into a pandemic!
Favor leiam este artigo muito serio e credível e depois façam o favor de DIVULGAR, como devemos efectivamente combater pandemias deste género e na origem,.. agindo na informação correcta e de respeito humanitário. em
todos os media,...
As causa DEVEM ser PREVENIDAS na origem
de toda a envolvente, caso contrario, por grande respeito
por tudo quanto foi feito pela positiva, entendo que a causa
original, ainda se mantém, multiplicadora e continuamos no
faz de conta.
Já adiantei, pela minha parte,...Obrigado.■

AICAJÚ estima quebras acima de
30% no processamento de
menos de 10 fábricastanha este ano mento
cas de processamento-priMaputo (O Autarca) – A Associação das
Indústrias de Caju (AICAJÚ) estima que o processsamento de castanha este
ano não chegue às 35.000
toneladas o que representa
uma quebra acima de 30%
quando comparado com as
cerca de 52.000 toneladas
processadas no ano passado. O país tem neste mo-

mário a operar, sendo que
algumas delas irão parar o
processamento a meio deste ano, estima-se que em
Agosto, por falta da materia prima. Para a AICAJÚ
esta quebra reflecte o impacto de uma tendência de
comercialização negativa
dos últimos anos. Desde
2017 a indústria tem processado cada vez menos.■
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