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Covid-19: Taxa de recuperados aproxima 70% em Sofala
Beira (O Autarca) – A taxa
de indivíduos previamente infectados
pelo novo coronavírus e que estão totalmente recuperados da doença em
Sofala é de 67.8% do cumulativo dos
infectados, uma cifra considerada sucesso na luta contra a pandemia. Não
obstante esse “sucesso”, é importante
que os cidadãos elevem ainda mais os
níveis de cuidados contra o novo coronavírus para que a presente taxa continue a crescer e coloque a província na
rota de “vitória” na luta contra a covid19. Até porque Sofala ainda está atrás
nessa luta comparando com o sucesso

Frase:

rados de um universo de 601 indivíduos previamente infectados pelo novo
coronavírus.

Sofala sem caso positivo da covid19 em 48 horas

que vêem sendo alcançado por outras
províncias como, por exemplo, Cabo
Delgado que já registou 700 recuperados de um cumulativo de 751 casos positivos e Nampula que tem 580 recupe-

Não tenha medo do inimigo que te ataca, mas sim do amigo
falso que te abraça.■

Importa destacar que a província de Sofala registou zero caso positivo da covid-19 em 48 horas. O único
caso suspeito testado nas últimas 24
horas resultou negativo. E no período
homólogo anterior Sofala teve zero
caso suspeito. Com efeito, até esta
terça-feira, Sofala mantinha 110 casos
activos, com um cumulativo de 342 casos positivos, 232 recuperados, 1 óbito
e zero doente internado em hospital.■
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EDM recebe materiais em Nampula e Beira para
implementar programa “Energia Para Todos”
Beira (O Autarca) – Quantidades consideráveis de equipamentos e
materiais de electrificação foram descarregados há dias nos portos da Beira
(centro) e Nampula (norte), destinados
à implementação do programa “energia
para todos”, que prevê acesso universal
da corrente eléctrica até 2030.
O material descarrregado no
Porto da Beira, tendo como fornecedor
a Laser, comporta cabos e condutores
que já foi distribuído para os armazéns
dos empreiteiros em Beira e Chimoio;
enquanto que o referente a transformadores, fornecido pelo Guangdoung, o
seu descarregamento no Porto de Nacala decorre esta semana para posterior
envio aos estaleiros dos empreiteiros
em Nampula e Nacala.

O programa “energia para todos” é uma iniciativa do Governo de
Moçambique que está a ser implementado pela Empresa Pública Electricidade de Moçambique (EDM-EP). O mesmo foi lançado em Novembro de 2018
pelo Presidente da República, Filipe
Nyusi e configura-se como sendo um
dos maiores programas de electrificação a ser desenvolvido no país no período pós-independência.

Orçado em 109 milhões de dólares norte-americanos, um financiamento conjunto do Banco Mundial,
Reino da Noruega, Suécia e União Europeia, o programa prevê beneficiar
348.619 novos clientes da EDM. Só na
cidade da Beira o programa irá beneficiar 20.970 novos clientes, e na cidade
e província de Maputo um universo de
61.080 novos beneficiários de energia
eléctrica.■ (Chabane Falume)

Porto de Maputo Manuseia 21 milhões de toneladas
Maputo (O Autarca) – O Por-to de
Maputo manuseou cerca de 21 milhões
de toneladas, em 2019, uma cifra
histórica que representa um crescimento de cerca de 8%, quando comparado com 2018 – segundo anunciou
o Ministro dos Transportes e Comunicações, Janfar Abdulai, no final de
uma visita efectuada aquela infra-estrutura.
O Ministro disse ter constatado, com satisfação, a contínua consolidação do crescimento da carga manuseada que o Porto de Maputo tem vindo a registar nos últimos 15 anos, como resultado dos investimentos que
tem vindo a ser efectuados.

No tocante aos congestionamentos causados pelos camiões que escalam o Porto, através da N4, o Ministro disse ter constatado, com satisfação, a tendência da migração da carga
transportada por camiões para a via
ferroviária. De Janeiro a Setembro deste ano a carga ferroviária cresceu cerca

de 40% e a carga rodoviária baixou
cerca de 30%, facto que permitiu a redução de cerca de 120 camiões que escalavam o porto diariamente.
O Ministro Abdulai visitou o
Porto de Maputo no âmbito da monitoria da implementação dos principais
Projectos do Sector inscritos no PQG
(2020-2024). “Fixamos como meta o
aumento de carga manuseada nos nossos portos dos actuais cerca de 48 milhões de toneladas para 82 milhões de
toneladas até 2024. O Porto de Maputo
é a infra-estrutura estratégica para o
cumprimento desta meta pois, contribui com mais de 40% da carga manuseada no país.■
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Idai: ADEL constrói mercados em cinco centros de
reassentamento na província de Sofala
Oofffjjj
Dondo
(O Autarca) – A Agência de Desenvolvimento Local de
Sofala (ADEL) está a construir mercados em cinco centros de reassentamento das vítimas do ciclone tropical idai
abertos nos distritos de Dondo, Nhamatanda e Chibabava, na província de
Sofala.
A iniciativa insere-se no âmbito da implementação do Programa de
Restauração de Meios de Vida e conta
com o financiamento da União Europeia, PNUD, governos da Holanda, Filândia, Canadá, China, Índia e Gabinete de Reconstrução Pós-Idai.
Já foi inaugurado o primeiro
Mercado construído no centro de reassentamento de Savane, distrito de Dondo. Falta em Mutua (também Dondo),
Guara-Guara (Búzi), Mutibira (Chibabava) e Tica (Nhamatanda).
O governador de Sofala, Lourenço Bulha que há dias procedeu a inauguração do mercado de Savane
congratulou a iniciativa, tendo referido
que a infra-estrutura irá ajudar sobremaneira à melhorar as condições de vida da comunidade beneficiária, constituída maioritariamente por cidadãos
deslocados da cidade da Beira, mais
concretamente da zona da Praia-Nova.
Gulamo Shezani, representante
do PNUD, disse que a inauguração do
mercado testemunha as acções que vêem sendo apoiadas pelo organismo das
Nações Unidas, que desde a primeira
hora tem manifestado a sua solidariedade a favor das vítimas do idai.
O embaixador da UE, António
Suarez Gaspar disse que o evento demonstra, mais uma vez, a solidariedade

Exemplo de um dos mercados recentemente inaugurado no centro de reassentamento de Savane

e aproximacão que os povos dos países
europeus possuem para com os moçambicanos.
Os mercados são infraestrutu-

ras modernas constituídas por bancas
fixas, balneário, água corrente e energia eléctrica fornecida com recurso a
painéis solares.■ (Francisco Esteves)

Questionado rosto do Movimento
Empresarial da Beira Anti-Raptos
Beira (O Autarca) – Circula
nas redes sociais um cartaz com indicação de realização de uma Conferência de Imprensa agendada para esta
quinta-feira (22OUT2020), no Beira
Terrace Hotel, a ser concedida por uma
entidade que se identifica como sendo
Movimento Empresarial da Beira Anti-Raptos. Entretanto, o que se sabe é
que na cidade da Beira predominam
duas entidades representativas do sector privado, nomeadamente a Associação Comercial da Beira (ACB) e o
Conselho Empresarial Provincial de
Sofala (CEP). E, as duas entidades representativas do sector privado local
distanciam-se completamente do alegado Movimento Empresarial da Beira, o

que levanta estranheza a idoneidade do
alegado Movimento Empresarial da
Beira Anti-Raptos. O que se sabe, há
um trabalho em curso na Beira envolvendo a ACB, o CEP e as autoridades
locais no âmbito da prevenção e combate da onda de raptos na urbe. O Autarca apurou que esta manhã representantes das duas entidades legitimas representativas do sector privado local
reuniram-se, a nível restrito, com a Secretária do Estado na província, e uma
das matérias abordadas nesse encontro
foi a identidade real do tal Movimento
Empresarial da Beira Anti-Raptos. Portanto, já ocorre um questionamente generalizado do rosto do alegado Movimento Empresarial da Beira.■ (R)
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