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Dudas é um rapaz livre que goza de liberdade efectiva
- Advogado do filho da antiga Governadora de Sofala, Ivan Pontavida, considera ter havido algum
excesso no entendimento inicial da participação do caso que levou o seu constituinte à prisão
Beira (O Autarca) – O Advogado do filho da antiga Governadora
de Sofala, Maria Helena Taipo, no período entre 2015 e 2018, considera ter
havido algum excesso no entendimento
inicial da participação do caso que levou o seu constituinte à prisão. Num
breve contacto com O Autarca, o causídico até falou de situações forçadas.
Sérgio Taipo, Dudas como é
carinhosamente tratado, foi detido

Frase:

quarta-feira da semana passada, em
Maputo, e levado por agentes do SERNIC à cidade da Beira onde viria a ser
encarcerrado na Cadeia Central da Beira, em conexão com um negócio supostamente mal sucedido que fez com
o empresário Ismail Ismail, proprietário da UZEIR, uma das maiores trading’s da capital provincial de Sofala.
Foi restituído à liberdade justamente
no dia que completava uma semana a-

Às vezes, pessoas vão embora. São normais essas entradas e
saídas da nossa vida. O que não é normal é se sentir vazio,
oco pela ausência de quem se foi, e se foi porque quis ir!■

Sérgio Taipo (Dudas) é um rapaz livre que
goza de liberdade efectiva
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pós a sua detenção. Foi detido na quarta-feira da semana passada em Maputo
e solto quarta-feira desta semana, na
cidade da Beira.
“Houve um desfecho no sentido de que em termos reais, por aquilo
que a lei preconiza, não há crime nenhum” imputável a Sérgio Taipo – referiu o Advogado Ivan Pontavida no
contacto com a nossa Reportagem.
Pontavida confirmou que, de
facto, foi feito um negócio com o referido sujeito, cujos contornos do mesmo
estão bem evidenciados, sendo, portanto, uma questão que tem de ser tratada
a nível de tribunais cíveis.
“Nada obsta que ele (o sujeito
supostamente lesado) intente acções cíveis para tomar aquilo que julga serem
os créditos que existem a seu favor.
Mas não se pode falar em crime neste
caso” – declarou.

O causídico referiu ter havido
algum excesso naquilo que é o entendimento inicial aquando da participação
do caso, mas depois tudo ficou esclarecido e Dudas foi em paz e em liberdade efectiva.
“Não há imposição de nenhuma obrigação. Ele foi solto a nível do
primeiro interrogatório judicial. Ele é
um cidadão total e completamente livre, que não tem de se apresentar regularmente em nenhuma autoridade”.
O Jurista, um dos mais renomados da praça beirense, afirmou,
contudo, que Dudas, obviamente, estará total e completamente disponível
para esclarecer qualquer outra questão
em caso de ser chamado para o efeito.
“Tanto mais que no dia seguinte a sua
soltura ele fez-se presente ao SERNIC
para ser ouvido em perguntas. Não
mostramos qualquer objecção quanto
a isso, fomos lá e ele esclareceu as

questões relevantes do negócio que foi
celebrado”.
Ivan Pontavida foi categórico
em afirmar que aquilo que está mal e
haver necessidade de o indivíduo ter de
pagar na Justiça pelos erros que comete tudo bem; mas o que não tem que
pagar, não tem que pagar mesmo. “Agora, quando se forçam situações, com
participações desta natureza é chato” –
assinalou.
O Advogado Pontavida observou que o jovem já passa por situações
extremamente complicadas com a detenção da mãe e há que ter pena dessa
situação. “Antes de tudo, como pensar
nos negócios, nós temos que pensar
que somos seres humanos”.
Pontavida garantiu que Sérgio Taipo
(Dudas) desconta tudo quanto passouse com ele. “Ele não leva maldade no
coração, está em paz” – concluiu.■
(Chabane Falume)

“Taskforce” da Comunidade Internacional para o covid19 renova apoio à resposta do Governo de Moçambique
Maputo (O Autarca) – Os parceiros da comunidade internacional estão a trabalhar para ajudar a compensar o impacto da covid-19 com apoio de aproximadamente 500 milhões de dólares norte americanos.
Os parceiros da comunidade internacional garantem que serão disponibilizados 200 milhões de dólares adicionais
para apoiar a resposta de Moçambique, amortecendo o impacto económico nas pessoas mais vulneráveis
Moçambique já foi convidado a participar da Cimeira Global de Vacinas em Junho de 2020, que visa arrecadar cerca de 7,4 bilhões de dólares americanos em recursos adicionais.

A “Taskforce” (lê-se tasque foursse) da comunidade internacional para a covid-19 (ICCT) e o Governo de
Moçambique se reuniram esta semana, em Maputo, para discutir o apoio da comunidade internacional em resposta
ao covid-19 no paísem Moçambique.
Compõem o ICCT, representantes das Nações Unidas (UNRC), Banco Africano de Desenvolvimento (AFDB),
Banco Mundial (BM), Embaixadores da União Europeia (UE), Irlanda e dos Estados Unidos (EUA), bem como as Altas Comissárias do Canadá e do Reino Unido, que reuniram-se com os ministros da Economia e Finanças (MEF), Indústria e Comércio (MIC), Gênero, Criança e Acção Social (MIGCAS) e os Vice-Ministros dos Transportes e Comunicação e Negócios
Estrangeiros e Cooperação, para discutir a resposta moçambicana ao COVID-19 nos níveis político, saúde, macroeconômico
e de proteção social.■ (Redacção)
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DELEGAÇÃO DA BEIRA

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 Correctiva de
Emergência, haverá interrupção no fornecimento de energia eléctrica no domingo, dia 24 de Maio
de 2020, no período compreendido entre as 06:00 e as 14:00 horas, conforme se descreve
abaixo.
Cidade da Beira: Será desligada a Linha Áerea de Inhamízua e a Linha Áerea SE Dondo/PS
Manga, afectando os clientes domiciliados nos seguintes bairros: Manga (parte), Vila Massane,
Chamba, Chingussura, Inhamízua, Matadouro e Cerâmica.
Cidade de Dondo: Será desligada a Linha Áerea FL2, abrangendo os bairros de Consito, Mandruzi,
Nhamainga, Canhandula, Cerâmica e Nghupa.
Posto Administrativo de Mafambisse: Será desligada a Linha Áerea Mafambisse/ Dondo,
abrangendo os clientes do Centro do Posto Administrativo de Mafambisse, Cajual e Muzimbite.
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, 20 de Maio de 2020
Iluminando a Transformação de Moçambique
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COMUNICADO
O FIPAG – Fundo de Investimento e Património do Abastecimento
de Água, Área Operacional da Beira, comunica aos seus estimados
clientes e ao público em geral que face a eclosão da pandemia de
corona vírus (Covid-19), as facturas não serão entregues ao
domicílio cumprindo assim com a medida de distanciamento social,
contudo informa-se que já estão disponíveis e em cobrança as
facturas de Maio 2020.
A referência, o valor da factura e informações adicionais, podem ser
consultadas nos serviços de atendimento e pelo número
843211630.
Evite filas, efectue pagamento usando plataformas electrónicas
(Mpesa, RecargaAki, Canais automáticos do Millennium Bim - ATM
e IZI).
FIPAG - Contribuindo para a prevenção do covid-19.
Beira, 19 de Maio de 2020

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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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

Covid-19 - Parece que Nos esquecemos do Essencial
no método da Prevenção ao Risco - o Diagnostico!
Diagnostico - Diagnostico - Diagnostico!
Como tudo,...o que mais importa priorizarmos ao
domínio e controlo de uma pandemia, é a eficácia no método de Prevenção ao Risco, deve passar por um continuo
DIAGNOSTICO, estudado, adoptado, adaptável, e praticável, mediante um critério de rigor incluindo a indução, boas
práticas e monitoria, seja na saúde, na segurança, na mecânica, na mobilidade,... etc…
O "trunfo" agora depois de mais algum conhecimento dedicado ao combate ao covid-19, em minha modesta opinião, deveria passar pelo rigor do Diagnostico, o
mais sensível possível, objectivo e efectivamente preventivo na avaliação da possível abrangência e afecto, e nunca
continuarmos agindo somente pelo método actual, em que
demonstra ser NADA de PREVENTIVO, esse aplicativo
de teste, age somente na possibilidade do correctivo, ou seja, agindo com a avestruz, mal convencidos de, como tem
estado a ser feito na maioria dos casos, esquecendo-nos dos
assintomáticos, e assim vamos convencidos de que fazemos
diagnostico e testes,... certo sim, temos poucos resultados,
mal controlados e o risco,.. vai continuar,... vencendo!
Aqui explicado um Bom Exemplo que pode vir a
ser a melhor "solução" via apropriado diagnostico e que
deveria ser adoptado e aplicável também, para o mundo
empresarial, industria e comercio, todo o ensino, comunidades, etc..
A Universidade do Porto começou esta quinta-feira a
fazer testes serológicos aos funcionários docentes e não
docentes para “caracterizar” a resposta imunológica da
comunidade académica à Covid-19, tendo o reitor testado
negativo na imunidade ao novo coronavírus.
Importa lermos o artigo completo para se entender
o modelo de Diagnostico, Objecto e resultados controlados

como Preventivos e correctivos:
https://observador.pt/2020/05/21/universidade-do-portoiniciou-testes-serologicos-aos-mais-de-4-milfuncionarios/
Onde e Quem está efectivamente a Fazer o correcto
DIAGNÓSTICO que pode Controlar o Covid-19?■

Município da Beira
pavimenta ruas da urbe

Beira (O Autarca) – Uma série de ruas da cidade
da Beira está a beneficiar de pavimentação, no quadro da
melhoria do estado de transitabilidade rodoviária na autarquia. Trata-se de uma iniciativa que está a ser levada a cabo
pela própria edilidade, com o envolvimento de empreiteiros
locais. A substituição de asfalto por paves é uma solução
encontrada pela edilidade, em virtude de o pave oferecer
melhor resistência e durabilidade tendo em conta a natureza
dos solos urbanos, caracterizado por fácil saturação.■ (R)

O seu Diário Electrónico Editado na Beira
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VuJonga - todas edições actualizadas em | e-Book grátis:
https://www.recantodasletras.com.br/autor_textos.php?id=212768&categoria=M
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– FAKE NEWS 2 –

A Alta-Velocidade do Mundo Globalizado
NOTÍCIAS FALSAS FOMENTAM PRÉ - CONCEITO
Estamos passando por uma era cibernética de leituras rápidas, sem pesquisa
e reflexão sérias, o que leva a conclusões rapidamente distorcidas para os
principais consumidores de notícias rápidas versus falsas notícias (fake news),
sempre fora de contexto! A actual crise pandémica confirma esse cenário em
termos de Comunicação e Cultura.
Por outro lado, a disseminação de desinformações por meio das chamadas
novas tecnologias pode estar funcionando como pré – conceito 'viral',
alimentando o mundo dos seguidores do estilo de vida ocidental que podem se
sentir ameaçados pelos efeitos desse novo vírus mortal da gripe, que teve seu
início oficial na China, no final do ano passado, 2019. Pese embora, a própria
China das megacidades seguir o modelo ocidental de ‘way of life’ (estilo de
vida).
Assim, o século XXI reinventou o ‘fast food,’ o relacionamento fugaz, as
notícias falsas e a distorção da leitura rápida que levarão a uma conclusão
absurda e enganosa. Mas, novamente, vemos que do fundo da alma humana a
boa-vontade prevalece e cresce em solidariedade contra todas as probabilidades
negativas de sobrevivência.■ Mphumo João Craveirinha©2020.
Palavras-chave:
Comida Rápida; Sexo Rápido; Olhar Rápido; Leitura Rápida; Conclusão Rápida (sem
conexão)… e cretinice rápida.

ABSTRACT | - FAKE NEWS - The High-Speed of The Globalized World.
Keywords: Fast Food; Fast Sex; Fast Gaze; Fast Reading; Fast Completion (without
connection).
in VuJonga cadernos literários.
Leia, Divulgue e Publicite n’O Autarca – 1º jornal electrónico na cidade da Beira - Moçambique
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FAKE NEWS EM ÁFRICA

Em nome de um afro - optimismo espalham-se
virtualmente causas de pandemias e curas milagrosas ou
tradicionais, que nunca existiram! Reforço de Vitamina C
(ácido ascórbico) de certas frutas no corpo humano dá
resistência, ajuda, mas não cura ! Mphumo João Craveirinha
in VuJonga cadernos literários.
Leia, Divulgue e Publicite n’O Autarca – 1º jornal electrónico na cidade da Beira - Moçambique
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Por isso, Por Favor,
Coloque a Sua Máscara
na Face Como Deve Ser!

Fonte da caricatura, com
data venia (devida vénia),
Créditos a
#Sarawak Gags Malaysia
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