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Coronavírus: Autarquia de Tete cancela festejos do 
dia da cidade 
  Tete (O Autarca) - É o segun-
do ano consecutivo que as autoridades 
municipais de Tete cancelam festejos 
do dia da cidade, 21 de Março. Em 
2019 foi devido ao idai que originou 
cheias cheias no  bairro  Chingozi,  que  

das actividades comemorativas, em 
cumprimento da orientação dada pelo 
Presidente da República, Filipe Nyusi, 
de suspensão temporária de eventos 
com mais de 300 pessoas. 
 Na Europa, entretanto, vários 
países já decidiram suspender tempora-
riamente toda concentração com mais 
de 100 pessoas. 
 Uma decisão idêntica se fosse 
aplicada em Moçambique comprome-
teria para já a realização da primeira 
sessão ordinária da Assembleia da Re-
pública, que inicia próxima semana, 
cujo órgão é composto por 250 deputa-
dos. 

provocaram perdas de vidas humanas e 
destruições. 
 Este sábado, 21 de Março, o 
Município de Tete assinala o 61 ani-
versário de elevação da circunscrição à 
categoria de cidade. No entanto, o Pre-
sidente da Autarquia, César de Carva- 
lho, anunciou já o cancelamento de  to- 

Edição de ontem será recompensada amanhã 
 Beira (O Autarca) – O Autarca não teve edição ontem devido a proble-
mas no equipamento. Pelo inconveniente, apelamos a compreensão. E para com-
pensar, a Redacção decidiu produzir uma edição especial amanhã, sábado.■ (R)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 20/03/2020 
Compra Venda Moeda País 

70.45 71.81 EUR UE 

65.72 66.99 USD EUA 

3.8 3.37 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

 
 

Frase: A carga mais pesada que carregamos 
são nossos pensamentos!■ 
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de prevenção contra o coronavirus, o 
que a acontecer poderá forçar a inter-
rupção da primeira sessão ordinária da 
Assembleia da República.■ (Redac-
ção) 
 

Continuado da Pág. 01 
 Neste momento corre-se atrás 
do tempo porque o Governo tem bas-
tante interesse da realização da reunião 
do  Parlamento  Moçambicano  para  a- 

provação dos planos quinquenal e do 
presente ano e ainda do Orçamento do 
Estado para 2020. É muito provável 
que, posteriormente, o Governo Mo- 
çambicano possa tomar novas  medidas 

QUARENTENA OBRIGATÓRIA PARA VIAJANTES ORIUNDOS DE PORTUGAL 
 Maputo (O Autarca) - O Consulado-Geral de Portugal em Maputo, anunciou ontem a submissão obrigatória de 
quarentena (14 dias), a partir de ontem, de todos viajantes oriundos de Portugal. 
 O mesmo procedimento de quarentena aplica-se à todo cidadão que tenha estabelecido contacto directo com casos 
confirmados ou suspeitos de covid-19 ou por pessoas sintomáticas. 
 "Apelamos a compreensão e colaboração de todos no cumprimento rigoroso desta medida de prevenção e saúde pú-
blica. A saúde de todos depende de cada um de nós" - sublinha o comunicado do Consulado Geral de Portugal em Maputo. 
 Com esta decisão, a entidade confirma o cumprimento das orientações das autoridades moçambicanas no sentido de 
minimizar os riscos de contágio por covid-19. 
 Portugal já tem muitos casos confirmados de coronavirus e a doença já produziu óbitos. Moçambique ainda não 
apresentou caso de coronavírus confirmado. 
 Portugal é o país europeu com maior número de cidadãos que visitam Moçambique. O país europeu já cancelou li-
gações aéreas para vários países, mas mantém aberta a rota para Lisboa-Maputo e vice-versa.■ (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 Segurança Rodoviária pode constituir Guia 
Essencial para o Sector Privado! 

 

 Apesar das melhorias em algumas actividades e á-
reas geográficas, as mortes por acidentes de trânsito au-
mentaram em todo o mundo para 1,35 milhão em 2016 
e continuam a representar a principal causa de morte em 
crianças, infantes e jovens adultos entre 5 e 29 anos. 
  A cada quatro minutos, uma criança morre prema-
turamente nas estradas do mundo: mais de 500 crianças 
por dia! 
  E mais outra criança morrerá na estrada en-
quanto você estiver lendo estas linhas.  
 Mas as mortes são apenas parte da tragédia: até 50 
milhões de cidadãos de todas as idades são feridos todos os 
anos em todo o mundo.   
 

PROCURANDO SUSTENTABILIDADE NO 
SECTOR PRIVADO: URGE PASSARMOS DA 
ASSINATURA OPCIONAL A ACÇÕES 
OBRIGATÓRIAS! 
 A relação entre segurança rodoviária e conseguir 
que o desenvolvimento da mobilidade cumpra com alguns 
parâmetros mínimos de sustentabilidade é cada dia mais 
estreita. 
  Trata-se de um desafio que afecta muitos níveis da 
nossa sociedade, pois tem um verdadeiro impacto no âm-
bito empresarial. 
 Como podem as empresas enfrentar os novos re- 
  

quisitos deste desafio?  
 

 O potencial das novas tecnologias faz pensar nos 
próximos progressos. Nesse sentido, importa dinami-
zarmos a consciencialização, na educação rodoviária e na 
necessidade de trabalharmos para uma sociedade sem 
vítimas nas estradas.   
 

 Encontrar um modelo de mobilidade sustentável, 
segura e responsável, de harmonia com as boas praticas nas 
comunidades exige mudanças de mentalidade.  
 

 Não temos desculpa, porque existem oportuni-
dades e acções ao alcance das nossas mãos.  
 
 

 Se Sabemos o que temos de fazer,... mas não temos 
realizado, por isso o ZERO PREVENTIVO  continua per-
dido por caminhos da Não conformidade com os diag-
nósticos constatados críticos pelo risco da Distracção, 
Fadiga e Ressaca, continuando na informalidade des-
contraída, e fora de controlo.  
 Queríamos com este apontamento, fazer notar que 
a segurança rodoviária deve ter também parte da Sua 
intervenção na qualidade Empresarial. 
 Na certeza de podermos facilitar valores ao conhe-
cimento preventivo. 
 Grato e Atentamente, 
 Saudamos - Best Regards - 诚挚的问候 - ب ع أطی  م
ات  ■التحی
 

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  
  

BASÍLIO MONTEIRO NOMEADO SECRETÁRIO-GERAL DO CNDS 
 Maputo (O Autarca) – O Presidente da República nomeou nesta sexta-feira (20MARC20) Jaime Basílio Monteiro 
para o cargo de Secretário-Geral do Conselho Nacional de Defesa e Segurança (SG-CNDS). Desde Julho do ano passado, o 
CNDS deixou de funcionar como um órgão consultivo do Presidente da República, tendo passado para órgão do Estado de 
Consulta Especifica. Jaime Basílio Monteiro foi Ministro do Interior no ultimo Governo, o primeiro do Presidente Nyusi.■  
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DELEGAÇÃO DA BEIRA 

 

Iluminando a Transformação de Moçambique 

 

   

 

 

COMUNICADO 
 

A Electricidade de Moçambique, E.P. (EDM) informa aos seus estimados clientes e ao 
público em geral que, devido à necessidade de realização de trabalho de manutenção 
preventiva na Subestação da Munhava, haverá interrupção no fornecimento de energia 
eléctrica, no domingo, dia 22 de Março de 2020, no período compreendido entre as 
06:00 e as 16:00 horas, abrangendo, na cidade da Beira, os clientes domiciliados nos 
seguintes bairros: Munhava (incluindo a Maternidade e o FIPAG), Esturro, 
Matacuane (incluindo a Unizambeze), Pioneiros e Maquinino (parte), incluindo a 
Zona Industrial). 
 
Porque o restabelecimento do fornecimento poderá ocorrer antes da hora prevista, 
como impreterível medida de precaução, todos os estabelecimentos deverão ser 
considerados como estando permanentemente em tensão. 
 
Pelos eventuais transtornos que a situação poderá causar, a EDM apela à 
compreensão dos seus estimados clientes.  
 
ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE, EP. 
DELEGAÇÃO DA BEIRA 
Rua Companhia de Moçambique Nº 240 
Telef. 21353600 
Fax.   21369677 
Maputo - Moçambique 
 

Beira, aos 19 de Março de 2020 
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 MRM oferece bicicletas às comunidades de Namanhumbir 
  Namanhumbir (O Autarca) – 
Nas zonas rurais de Moçambique, pe-
dalar uma bicicleta não é um mero acto 
de lazer, constitui uma forma de trans-
porte necessária para facilitar o acesso 
das pessoas às fontes de água potável, 
escolas, centros de formação e escoa-
mento de produtos das machambas pa-
ra os mercados. É neste sentido que a 
Montepuez Ruby Mining (MRM), atra-
vés das suas acções de responsabilida-
de social, decidiu promover iniciativas 
para facilitar a mobilidade das comuni-
dades com base em bicicletas – um 
projecto de mobilidade rural amigo do 
ambiente chamado Namanhumbir o-
holo, que em língua local, eMakua, 
significa Namanhumbir avança.  
 150 bicicletas serão entregues 
a sete (7) comunidades dentro e adja-
centes à concessão mineira da Monte-
puez Ruby Mining, até o final de Mar-
ço do ano corrente.   
 Na    comunidade    de   Nama- 

 cessão da empresa. A questão de trans-
porte é uma das problemáticas na qual 
queremos contribuir, disponibilizando 
meios como estes, práticos e ecológi-
cos. Estas bicicletas aparentemente são 
um simples meio de transporte, mas te-
rão, a médio prazo, um grande impacto 
nos negócios, nas comunicações, na 
saúde e mesmo na educação, impulsio-
nando um bem comum das comunida-
des e sua economia local”.■ (Redac-
=ção) 
 

nhumbir, as bicicletas serão oferecidas 
a entidades e organizações que traba-
lham para o bem das comunidades, co-
mo o Comité de Gestão de Recursos 
Naturais, mobilizadores comunitários, 
representantes de associações desporti-
vas e líderes comunitários. 
 Para Bernardete Pereira, Ofi-
cial de Ligação Comunitária da MRM, 
este projecto “é mais uma oportunida-
de que a empresa tem de apoiar as co- 
munidades residentes  à  volta  da  con- 
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VuJonga 15 – cadernos literários | 08 Março 2020 

https://rl.art.br/arquivos/6883532.pdf 
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INGREDIENTES:  
Sumo de caju e 
açúcar.  
 

MODO DE PREPARAR: 
Sumo de caju, açúcar o mesmo peso, deixa-se cozer lentamente, e vai-se tirando a espuma, que vem ao cimo do 
tacho, cozendo até ficar em ponto de lágrima.  

 

Nota: Faz Bem à Bronquite e Constipações; e na 2.ª  infância faz muito bem ao desenvolvimento do esqueleto. É 
como se fosse Mel de Abelha.■ Cacilda da Conceição Dias C. (in Revista Moçambique – D.A. nº 8 | ? | Lourenço Marques 
anterior a 1975) 
 

Referências iconográficas | 
Embrapa | Multimídia: Banco de Imagens | 
https://www.embrapa.br/busca-de-imagens/-/midia/2559001/caju-in-natura-e-cortado 
MACAUHUB | Moçambique prevê aumento significativo da produção de caju no prazo de cinco anos | 
https://macauhub.com.mo/pt/2019/06/13/pt-mocambique-preve-aumento-significativo-da-producao-de-caju-no-prazo-de-cinco-anos/ 
Paladar Estadão | Da pele macia à dura castanha | foto Daniel Teixeira | data venia | 
https://paladar.estadao.com.br/noticias/comida,da-pele-macia-a-dura-castanha,10000009297 
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