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Pesquisa revela crescimento da procura pelos rubis 
na China 
  Namanhumbir (O Autarca) – 
O primeiro relatório da Gemfields so-
bre pedras preciosas coloridas na Chi-
na revela que até 35% dos proprietá-
rios de jóias chinesas pretendem adqui-
rir rubis e 25% desejam adquirir esme-
raldas, num futuro próximo, o que abre 
uma oportunidade para a indústria das 
pedras preciosas coloridas, mas só se 
as peças forem correctamente comer-
cializadas. 
  

 
 Com o título “O futuro das ge-
mas coloridas na China”,  o documen-
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Frase: 
O sliêncio é a única resposta que devemos dar aos tolos. 
Porque onde a ignorância fala, a inteligência não dá 
palpites!■ 
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 Sean Gilbertson, PCA da Ge-
mfields, disse que "a China é um mer-
cado muito importante para a empresa. 
É altamente positivo que 97% dos pro-
prietários de jóias estejam dispostos a 
pagar um valor adicional por pedras 
preciosas extraídas de forma responsá-
vel. Esperamos que o fornecimento 
responsável continue a receber uma a-
tenção cada vez maior e que se torne 
progressivamente mais importante para 
os compradores de jóias chinesas". 
 Além disso, todos os consumi-
dores de  jóias  analisadas   consideram 

to mostra que este é o momento de a-
proveitar a oportunidade de satisfazer 
as expectativas dos consumidores chi-
neses, em matérias de responsabilidade 
empresarial e sustentabilidade.  
 No estudo qualitativo e quanti-
tativo da Gemfields, detentora de 75% 
das acções da mineradora moçambica-
na Montepuez Ruby Mining, os resul-
tados fornecem um conjunto de con-
clusões claras quanto às preferências e 
comportamentos dos proprietários de 
pedras preciosas na China, em diversas 
demografias e geografias. 
 

"ligeiramente importante para muito 
importante" que uma marca actue de 
forma responsável, do ponto de vista 
ambiental e social. Especificamente, os 
consumidores mais jovens (21-38 a-
nos) nas cidades de nível 1 declaram 
que a exploração mineira ambiental e 
socialmente responsável é "muito im-
portante". A Gemfields é fornecedora 
líder mundial de pedras preciosas colo-
ridas de origem responsável. A extrac-
ção responsável significa implementar 
políticas e práticas líderes do sector em 
todas as operações.■ (R) 

Faizal Sidat garante aprovação do Estádio Municipal 
da Beira para jogos oficiais de futebol 
 

 
 Na visita o Presidente da Fede-
ração Moçambicana de Futebol mani-
festou enorme satisfação sobre o bom 
ritimo das obras, tendo destacado a 
qualidade e a dimensão da imponente 
infraestrutura desportiva, uma iniciati-
va do Município da Beira, cuja mate-  

rialização envolveu fundos próprios da 
edilidade local, fruto das contribuições 
dos municípes através do pagamento 
de taxas autárquicas. 
 Faizal Sidat garantiu, na oca-
sião, que o Estado Municipal da Beira 
será aprovado para jogos oficiais de fu-
tebol. 
 Refira-se que para além da vi-
sita do Presidente da Federação Mo-
çambicana de Futebol, no passado re-
cente (16JUL2020) o Secretário de Es-
tado do Desporto, Gilberto Mendes, vi-
sitou o Estádio Municipal da Beira, 
tendo, na ocasião, manifestado o seu 
reconhecimento quanto a qualidade e 
dimensão da infraestrutura desportiva 
construido pela edilidade local para 
beneficiar os municípes. 
 Por seu turno, o Presidente do 
Municipio da Beira, Daviz Simango 
explicou que o Estádio Municipal so-
freu com a passagem do ciclone idai. 
“Neste momento estamos a fazer obras 
de reconstrução, pena que agora esta-
mos focados à problemática da covid-
19, cenário que tem retardado o desen-
volvimento das obras”.■ (CF) 

 Beira (O Autarca) – O Presi-
dente da Federação Moçambicana de 
Futebol, Faizal Sidat, visitou na tarde 
de último domingo (19JUL2020) o Es-
tádio Municipal da Beira para inteirar-
se das obras de reconstrução pós-idai 
levadas a cabo pela edilidade local. 
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Vodacom oferece kits para testagem da Covid-19  
  Maputo (O Autarca) – A o-
peradora de telefonia móvel Vodacom 
procedeu na semana passada, em Ma-
puto, à entrega de kits para testagem 
do novo coronavírus ao Instituto Na-
cional de Saúde (INS), no âmbito do 
seu apoio à resposta nacional contra a 
covid-19. 
 Trata-se de uma iniciativa que 
enquadra-se no âmbito do programa de 
investimento social da Vodacom para a 
saúde e demonstra a preocupação da o-
peradora de telefonia móvel com esta 
pandemia, declarada ameaça à saúde 
pública a nível global. 
 “A saúde e bem-estar dos nos-
sos colaboradores  e  das  comunidades  

onde operamos é primordial para o de- 
senvolvimento das nossas actividades, 
por isso o nosso empenho é fazer face 
a esta pandemia em Moçambique”, 
destacou Paula Zandamela, chefe do 
departamento das Relações Públicas da 
Vodacom.    
  E acrescentou: “Nós acredita-
mos que o INS é uma instituição capaz 
de fazer a melhor gestão deste mate-
rial. Nós da Vodacom temos certeza de 
que eles são a melhor instituição para 
gerir esta situação, acreditamos que es-
tamos a fazer a oferta certa no lugar 
certo”. 
 Por seu turno o Director de 
Formação  do   Instituto   Nacional   de  

Saúde, Rufino Gujamo fez uma apre-
ciação positiva ao gesto da Vodacom e 
reiterou a abertura da sua instituição 
para receber apoios da telefonia na luta 
conjunta contra esta doença. 
  “Esta é uma ajuda extraordi-
nariamente útil para aquilo que são as 
acções que temos estado a desenvol-
ver, no âmbito da resposta à covid-19 
no país”. 
 Gujamo garantiu que, nos la-
boratórios a testagem é um dos pilares 
importantes em todas as respostas e es-
ta ajuda da Vodacom vem seguramente 
fortalecer a capacidade de testagem do 
Instituto Nacional de Saúde.■ (Redac-
ção)■ 
 

AT debate estratégias de combate à corrupção e 
contrabando  
 Maputo (O Autarca) – A Au-
toridade Tributária (AT), realiza a par-
tir desta quinta-feira (23JUL2020), no 
seu Centro de Formação Paramilitar, 
no distrito Boane, um retiro da Direc-
ção Geral das Alfândegas (DGA),  cuja 

abertura será orientada pela Exma Pre-
sidente da AT, Amélia Muendane. 
 O evento tem como objectivo 
discutir estratégias de actuação das Al-
fândegas de Moçambique em face dos 
principais desafios que se colocam à 
instituição com destaque para a neces-
sidade  de  implementação  da  reforma 

aduaneira, combate à corrupção e ao 
contrabando. O retiro, que terá a dura-
ção de 2 dias, contará com a participa-
ção de quadros séniores da DGA, es-
tando prevista para além dos assuntos 
acima indicados, a discussão em torno 
de outras matérias de interesse da AT e 
das Alfândegas.■ (R)  
  

Sofala recebe amostras para covid-19 da vizinha 
província de Manica 
 Beira (O Autarca) – O laboratório que realiza a testagem para covid-19 na cidade da Beira, capital da província 
central de Sofala, já está a receber as amostras provenientes da vizínha província de Manica. 
 Segundo uma nota de imprensa recebida na nossa Redacção, o laboratório deverá também passar a processsar amos-
tras de outras províncias da região centro do pais, criando um grande impacto na redução do tempo de espera dos resultados 
dos testes realizados em Maputo.  
 A Secretária do Estado em Sofala, Stela Pinto Zeca, falamndo na reunião semanal do Comité Operativo de Emergên-
cia de Saúde Pública, disse que a capacidade de processamento do laboratório instalado na Beira poderá passar das actuais  
duzentas amostras diárias para quatrocentas. O incremento, segundo avançou a governante, irá significar uma melhoria na 
resposta à pandemia.■ (Redacção) 
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Leia, Divulgue e Publicite  n’O Autarca – 1º jornal electrónico na cidade da Beira - Moçambique 
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COVID 19: VEJA A SITUAÇÃO DO SEU PAÍS 

Data Venia 
 

WORLD / COUNTRIES / MOZAMBIQUE 

Last updated: July 22, 2020, 05:17 GMT 
 

Mozambique 
Coronavirus Cases: 1,536 

Deaths: 11 
Recovered: 506 

FONTE / SOURCE  
 (clique no link sff para ver actualização do momento em que estiver a ler) 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/mozambique/ 


