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Fiscais do Parque Nacional da Gorongosa confiscam
peixe envenenado que quando consumido por
pessoas pode causar atrofia testicular e morte
Chitengo (O Autarca) – Fiscais do Parque Nacional da Gorongosa
(PNG) em patrulha detiveram 22 pessoas, exercendo actividades ilegais de
pesca na confluência dos Rios Urema e
Pungué. O peixe após ser pescado foi
processado no local de uma forma que
coloca em risco a saúde pública e seria
em seguida transportado em fardos e

Frase:

vendido ao público em diversos centros urbanos com destaque para diversas vilas e cidades como Beira, Dondo,
Chimoio, Nhamatanda e até Alto Molócuè na Província da Zambézia.
Os insecticidas foram esfregados na carne do peixe para afastar moscas e insectos para que não apodrecesse. Mas os tipos de insecticidas encon-

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!■

trados como a Cloroacetanilida, piretroides e organofosforados, são também tóxicos para humanos. Assim o
consumidor deste peixe fica em elevado risco de desenvolver efeitos collaterais como por exemplo: Diversos tipos
de tumors; Atrofia (diminuição) testicular; Má formação do feto durante a
gravidez; Danificação dos rins; Toxicidade aguda do trato respiratório; Vómitos, dores abdominais, nauseas; ÚlCÂMBIOS/ EXCHANGE – 22/05/2020
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ceras na boca; Danos ao Sistema Nervoso Central, como perda de coordenação motora, fadiga, convulsões, paralisia e morte.
Diante desta situação, Pedro
Muagura, Administrador do Parque,
encorajou os detidos a procurarem outras formas de sobrevivência e absterem-se destas práticas ilegais nas áreas
de conservação, pois além de estarem a
pôr em perigo a saúde pública estão
também a contribuir para a destruição
do meio ambiente e consequente extinção das espécies.
Ainda durante o processo de
investigação, a Fiscalização do Parque
Nacional da Gorongosa e a Polícia da
República de Moçambique, constataram as seguintes infracções: ausência
de licenças de pesca e licenças de pesca caducadas, violação dos Limites do
Parque Nacional da Gorongosa, uso de
redes com dimensões abaixo do autorizado.
Sendo este um acto ilegal que
periga a vida humana, os detidos estão
sujeitos a penas de prisão maior. Os
detidos foram encaminhados para a
Procuradoria de Nhamatanda.
O Parque Nacional da Gorongosa é o principal parque nacional de
vida selvagem de Moçambique, localizado na extremidade sul do Grande
Vale do Rift do Leste Africano. É o lar
de alguns dos ecossistemas biologicamente mais ricos e geologicamente
mais diversos do continente africano.
As suas fronteiras abrangem as grutas
e desfiladeiros do planalto de Cheringoma, as vastas savanas do Vale do
Rift, e a preciosa floresta tropical da
Serra da Gorongosa. O Projecto da Gorongosa integra a conservação e o desenvolvimento humano com a compreensão de que um ecossistema saudável
beneficia os seres humanos.■

Imagem da apreensão de peixe ilegalmente pescado, feita pelos fiscais do PNG

Insecticidas que foram esfregados nos peixes depois de pescados
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O seu Diário Electrónico Editado na Beira
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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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VuJonga - todas edições actualizadas em | e-Book grátis:
https://www.recantodasletras.com.br/autor_textos.php?id=212768&categoria=M
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PESSOAS & FACTOS
Por: Falume Chabane

23 de Maio de 1969 … António Libombo
António Libombo é o actual Director Executivo
Adjunto da Cornelder de Moçambique, empresa concessionária da gestão dos Terminais de Carga Geral e de Contentores do Porto da Beira, na província central de Sofala.
É um sujeito ímpar, cuja personalidade a característica é marcada pela humildade, simpatia, fraternidade e
alto sentido de solidariedade e cooperativo.
Conheço o António Libombo desde os finais da década 90, na altura Chefe de Departamento de Marketing na
Direccção Comercial dos Portos e Caminhos de Ferro de
Moçambique, CFM (1995 – 2000) e posteriormente Director do Gabinete de Comunicação e Imagem dos Portos e
Caminhos de Ferro de Moçambique, CFM (2001-2011).
Uma personalidade que se distingue pelo excelente relacionamento profissional com a media nacional e internacional.
É um quadro de longa data do sector público ferroportuário moçambicano, tendo desempenhado várias funções, entre as quais de coordenação de toda a campanha comunicacional do Programa de Reestruturação dos Portos e
Caminhos de Ferro, incluindo a componente Racionalização da Força de Trabalho e Reinserção Sócio-profissional
dos trabalhadores desvinculados (15.000 trabalhadores foram abrangidos pelo programa).
Destaca-se pela larga experiência que possui na
concepção de estratégias de comunicação institucional e
marketing corporativo; comunicação interna; análise e pesquisa de mercados; concepção de campanhas de publicidade e de imagem; para além da concepção e implementação
de programas de responsabilidade social empresarial.
Entre outros cargos que assumiu até a data no sector público e privado, consta o de Administrador da Sociedade CFM – TTA (Transporte Aéreo); Director da Revista
Xitimela 2001 – 2011 (Propriedade do CFM); Chefe do
Sector de Pesquisa de Mercados na Direcção Comercial
dos Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique, CFM;
Assessor do Conselho de Administração dos Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique, E.P – CFM para área Comercial, Comunicação e de Recursos Humanos; e de Sóciogerente da Eureka – Consultoria e Comunicação, vocacio-

nada em concepção de políticas de comunicação para instituições públicas e privadas, bem como na criação de Gabinetes de Assessoria em Comunicação e Marketing Institucional.
Formado em Relações Internacionais e Diplomacia
pelo Instituto Superior de Relações Internacionais, em 1994
e Marketing Corporativo pela Universidade de Windoek –
Namíbia, em 1998, natural da Beira, António Libombo
nasceu em 23 de Maio de 1969 e hoje celebra o seu 51º aniversário natalício. Pela comemoração desejo-lhe feliz aniversário, longa vida repleta de muita saúde, paz, amor e felicidade. Que a data se repita por mais e longos anos.■
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