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Município da Beira e PNUD apoiam reconstrução de
Beira (O Autarca) – Uma dehabitações destruídas pelo idai
legação do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
reuniu-se esta semana com o Presidente do Conselho Municipal da Beira,
Eng. Daviz Simango onde foi abordada
a iniciativa conjunta para levar a cabo
actividades de reconstrução de algumas infraestruturas habitacionais fortemente atingidas pelo ciclone tropical idai, em Março do ano passado.

Frase:

Quem põem seus esforços a serviço dos ingratos age como
quem lança a semente à terra estéril, ou dá conselhos a um
morto, ou fala em voz baixa a um surdo!■

O sumário executivo elaborado
pelo Município da Beira no rescaldo
do ciclone idai, que aborda as necessidades imediatas de recuperação, aplicando os princípios de 'reconstrução
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melhor' e 'redução do risco de desastres', com uma ampla gama de estratégias e planos que visam tornar a Beira
uma cidade resiliente, aponta que os
maiores danos e perdas foram sustentados por pessoas que viram a destruição
de suas casas e negócios.
Na circunstância, o parque habitacional existente na Beira foi gravemente afectado, com aproximadamente
70% das casas destruídas parcialmente
(63.506 unidades) ou totalmente
(23.833 unidades), sendo que a maior
destruição ocorreu nos bairros mais pobres, aumentando uma vulnerabilidade
social, económica e ambiental já críticas.
A edilidade estimou em 275
milhões de dólares o montante necessário para desenvolver acções de recuperação do parque imobiliário habitacional da cidade destruído pelo idai e
deixou claro, na altura, que tem muito
poucos recursos que possam ser utilizados para responder a enorme necessidade, tendo daí lançado apelo ao go-

verno nacional e à comunidade internacional para que se concentrem nas necessidades das pessoas e das empresas,
porque são vitais para a recuperação da
cidade.
É nessa esfera que surge a resposta do PNUD, cujos detalhes inerentes a iniciativa conjunta com o Município para desenvolver actividades de reconstrução de habitações prioritariamente de famílias mais carenciadas
não foram revelados ainda.
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) é

o órgão da Organização das Nações Unidas (ONU) que tem por mandato
promover o desenvolvimento, erradicar
a pobreza, redução da desigualdade e a
exclusão no mundo.
Imediatamente a devastação
causada pelo idai na região centro, o
PNUD mobilizou um milhão de dólares para apoiar as operações de remoção de detritos e a rápida restauração
dos meios de subsistência para que o
país pudesse acelerar as actividades de
recuperação nas áreas mais afectadas
pelo ciclone.■ (Chabane Falume)

Cidade da Beira “acordou” agitada
Beira (O Autarca) – O dia hoje na cidade da Beira amanheceu com ambiente agitado. Um aglomerado (enorme) de pessoas está defronte e nas proximidades do edifício onde funciona o Governo Provincial de Sofala, na baixa dfa
cidade, alegadamente para receber dinheiro prometido quando da passagem do ciclone tropical idai que destruiu milhares de infra-estruturas, sobretudo habitações.
O ambiente que se regista transmite grande vergonha. Cidadãos que comentaram
ao nosso jornal consideram que faltou inteligência da parte do Governo, sugerindo a recorrência de outros métodos para se efectuar o pagamento e não convidar
as pessoas para protagonizar um espectáculo sem precedente.■ (R)
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Fatalidade não identificada na Montepuez Ruby Mining
Namanhumbir (O Autarca) –
No dia 23 de Agosto de 2020, cerca
das 08h30, a Montepuez Ruby Mining
Limitada (MRM) foi informada da existência de um corpo no interior da
floresta, perto da aldeia de Nthoro. Os
membros da comunidade de Nthoro
desconheciam a identidade, a origem,
bem como a causa da morte do indivíduo, cujo corpo já se encontrava em
estado de decomposição.
Mais tarde, foi relatado que o
corpo fora enterrado no local onde havia sido descoberto, no passado dia 24
de Agosto, na presença de treze (13)
membros da comunidade e um (1) agente da Polícia da República de Moçambique. Apesar de a identidade e a
causa de morte permanecerem desconhecidas, a MRM não exclui a possibilidade de ser mais uma vítima da actividade mineira ilegal.
O número crescente de mortes

envolvendo mineiros ilegais na concessão da Montepuez Ruby Mining tem
sido uma das principais preocupações
da empresa. A MRM denuncia que as
práticas inseguras dos mineiros ilegais,
que são geralmente coagidos por sindicatos de contrabando ilegal, financiados por compradores estrangeiros, estão a resultar na perda de vidas.
Nos últimos seis meses, pelo
menos vinte (20) pessoas, na sua maioria jovens do sexo masculino idos de
países vizinhos e/ou províncias vizinhas, perderam a vida em Cabo Delgado
a realizarem o garimpo ilegal e sem segurança na concessão da MRM, geralmente devido a deslizamentos de terra
em que os mineiros ficam soterrados.
Tal como nos outros casos, este incidente foi levado ao conhecimento das autoridades, tanto a nível provincial como nacional, na esperança de
que seja tomada uma acção proactiva e

mais assertiva contra o financiamento
dos grupos que facilitam e encorajam o
comércio ilegal de rubis moçambicanos, privando o país das bastante necessárias receitas fiscais provenientes
dos recursos minerais.
Recorde-se que, no dia 13 do
mês em curso, 150 mineiros ilegais invadiram a área de reserva de água da
mina da MRM, um incidente que resultou na morte de dois garimpeiros ilegais por afogamento.
A MRM tem vindo a desenvolver actividades de comunicação, para
alertar sobre os perigos de mineração ilegal e apela aos visados para não se
envolverem em práticas do género.
A Montepuez Ruby Mining
Limitada também tem estado a consciencializar as comunidades próximas
(onde os mineiros ilegais residem temporariamente) acerca dos perigos da
mineração ilegal.■ (Redacção/ CI)

Visite-nos e desfrute dos cardápios típicos que reflectem a melhor gastronomia regional
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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

Onde vai o Nosso Bom Senso Profissional?
O respeito pela Vida, o Conhecimento, a Educação
guiada ao Desenvolvimento, a Disciplina Preventiva, a
Conservação do meio Ambiente, requerem sem dúvida,
muito mais Atento do que esta Uma, de entre outras várias pandemias com que, ainda nos debatemos!

Estejamos mais Atentos,...
Pressionados por notícias virais durante os últimos
5 meses, sentimo-nos ora invadidos em nossas mentes, pois
foi gerado um cenário mundial de esclarecimento interessante, mas simultaneamente, a informação generalizada
continua colocando-nos em dúvidas e fazendo-nos esquecer
de que, com a chegada da covid-19,...
O impacto foi tal, conseguiram a confusão, desestabilização, qual planeamento, mas distraindo-nos de tal modo, fazendo parecer que teríamos ultrapassado e resolvido,
os milhares de constantes e perigosos pontos críticos, afinal
ainda mal, e presentes em sofrimento na vida dos povos e,
pior, em difícil condição de sustentabilidade, como por exemplo:
- a subnutrição, múltiplas doenças, outras pandemias em curso, declínio muito GRAVE na educação, sinais e sintomas de perigo em todas as economias do planeta, abrindo espaço a outras fontes multiplicadoras de risco
para?,.. continuarmos em outras pandemias,...?
- crítico, crítico, crítico, e porque motivo?,.. foram
quase desactivados os importantes actos de satisfação
versus necessidades essenciais para a Educação dos petizes e a contínua formação profissional e que nunca deveriam ser interrompidos para harmonia ou próximos do
desenvolvimento,...
- subidas exponenciais nas perdas sensíveis das elementares práticas preventivas e disciplinadas, forçando a drásticos desvios culturais, abandono da cultura de
grupo e prejuízos de todas as ordens que retardam o desenvolvimento humano e econômico,...
- o progresso do desleixo e relaxamento nos
compromissos, agravamento de outros crimes, incidentes
em alta, emissões poluentes descontroladas, distanciamento
social, falta de confiança no próximo e no futuro, quase tudo ainda a caminho do grave,...
- das deficiências na alimentação, famílias sofrendo, milhares de empresas e grupos arruinados, desemprego
em soma, vias econômicas em destruição e em desabono

pelo pouco respeito do Homem pela Natureza, Prevenção e
Conservação do meio ambiente,... fazendo-nos crer que tudo o anterior foi passado e deve ser esquecido?,...
Lamentavelmente, Hoje poucos Dirigentes e Organizações se preocupam com a multitude de mortes e
novos riscos a caminho, muitíssimo superiores ao famoso caso coronavírus, e mal assim, das graves consequências pelos desvios ao bom senso comum, a que nos obrigam, forçando-nos ao dedicado quase exclusivo a esta Gripe, o resto parece que pouco importa, brutais perdas econômicas,... e muito, muito desprezo por tudo e todos, de resto,...
A pior evidência de todas, consta no nítido desprezo pela educação de Crianças, Jovens e falta de zelo pelos
Idosos, imagine-se que educativos de maus exemplos estamos durante os 6 últimos meses a transmitir a uma
criança inocente sobre o actual controverso desatino em
que até os cientistas e medicina têm sido marginalizados,... admitindo-se como que se isto alguma vez volte a
um positivo novo normal e desta maneira?,..
Muito estranho mesmo, admite-se o gozo de férias, mas as crianças e jovens estão impedidos de ir ao
educativo, ao desenvolvimento, aprendendo o preventivo
e sustento,… muito estranho!
Dos impactos e dos piores resultados que nem numa Hiroshima,... esta covid-19 veio arrasar-nos muitíssimo mais psicologicamente, injectando-nos prejuízos de
tal modo que nem Governos, Nem políticos e Nem sequer Organizações Globais, ainda conseguem saber
planear em tempo preventivo como agirem,... ao que tudo indica, vamos continuar numa de procura de um novo
normal, repetindo-se vezes sem conta, mantendo-nos no acolhimento enganoso e crescente?... na verdade tenhamos
consciência fria e ponderada,... porque motivo?
Será tão difícil compreendermos de que este tal
da covid-19, se deve tratar agora depois de algo basicamente conhecido, devemos de estar atentos a práticas preventivas efectivamente aplicáveis e sob controlo de uma Crítica Gripe Severa, pese o facto desta ainda não estar dominada, no entanto, requerendo e aplicando-se os cuidados sanitários e de testes para controlo,...
.... nada justifica agora, decorridos 6 meses estudando-se, mesmo apesar de tanto inesperado, considere-

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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mos que tem sido afinal excessivamente divulgado o melhor caminho, pouco se compreende a necessidade de nos
mantermos numa de continuidade em "paragem confinados"... alongando,... em espera de uma vacina que resolve?... sem confiança, sem planeamento profissional?... e
até quando,..?
O descuido sobre as necessidades básicas da alimentação, desvios forçados das actividades e trabalho, economias, sustento, afastando a educação de crianças, jovens
e profissionais, crimes em alta, milhões e milhões de prejuízos em todas as áreas (excepto o negócio pontual de IT
e comunicação), mesmo assim, vai indo, mas muito desaproveitado pela maioria profissional, pois,...
... deveríamos fazer uso útil dessa poderosa ferramenta de comunicações em distância, como fonte de formação activa nas empresas, alargando a comunidades
circunvizinhas e em prol de todo o ambiente profissional, potenciando economias e resultados a curto prazo...
isso sim, ....vai travar o vírus!
...Ao invés disso,... constatamos que continuamos
agarrados ao passado, aguardando pelo novo normal, esperando milagres de quem?... dos bancos?... das seguradoras?,... quem nos vai sustentar...??
Não nos deixemos "arrastar" por uma soma de políticas mal divulgadas, antes e ora virados a prioridades de
alguns negócios de interesses e restrições apenas para alguns, geralmente muito anda movido de outros interesses
obscuros, certo é que:
...O risco de vida por fortes doenças, sempre existiu, mas pode e deve ser facilmente minimizado, reduzido, com o recurso a ferramentas do conhecimento, bom
senso comum e boas práticas preventivas (isto apenas se
consegue com trabalho organizado e de confiança) e tendo
em conta, o evitarmos as opções no interesse das farmacêuticas!
Apesar de reconhecermos que algo foi realizado e
continua a ser feito, o mais trágico de tudo é que, afinal
sabemos como resolvermos, mas pouco ou quase nada
praticamos de actos efectivamente preventivos, porque
por exemplo, a maioria das mortes relacionadas com
mobilidade rodoviária, representam muito mais prejuízos
e desperdícios do que a covid-19, e são certamente a curto prazo evitáveis,... mas nada acontece,... porque será?
Temos toneladas de condições sendo desperdiçadas, isto preocupa a todos e muito, pois deveríamos contar com a grande variedade de métodos de formação
profissional, pro-ativa, Online em directo e ao vivo, afinal disponíveis a preços de baixo custo, evitáveis despesas
de deslocação, hotéis e jantares, tudo potencialmente activo, admitindo-se recuperáveis e notavelmente prático, de
elegerem em qualquer hora e ou lugar,... seja suficiente e
disponível o wifi.

Isto sim, eis o melhor preventivo, a construir em
lugar de confinados!
Ontem era tarde,... agarremo-nos a cumprir com
as disciplinas das boas práticas preventivas, tanto para a covid-19, mas também atentos a outras pandemias em curso, tenhamos,... tenhamos bom senso profissional.
Saudamos a todos quanto se dedicam aos meios,
procedimentos e aplicativos de actos preventivos,... felizmente ainda somos alguns.■

Covid-19: País ultrapassa
barreira de 50 por cento
de pessoas recuperadas
Maputo (O Autarca) – O Ministério da
Saúde (MISAU) assinalou,
ontem, com satisfação o
facto de na passada terçafeira (25AGOSTO2020), o
país ter ultrapassado a barreira de 50 por cento de
pessoas que tendo sido
previamente infectadas pelo novo coronavírus, estão
agora totalmente recuperadas da doença.
“Este facto é um
sinal de esperança não só
para os infectados e suas
famílias, em particular,
mas também para a sociedade moçambicana, no
geral” – sublinha o Ministério da Saúde em comunicado enviado à nossa
Redacção.
Por outro lado, o
MISAU deixou uma palavra de reconhecimento aos
esforços que têm sido levados a cabo por diversos
sectores da sociedade moçambicana na luta contra a
covid-19, desde pessoas
singulares a instituições
colectivas públicas e privadas.
Apesar dos avan-

ços que assinalados, entretanto, o Ministério da saúde lamentou o facto de se
estar a registar o relaxamento no cumprimento rigoroso das medidas de
prevenção, nomeadamente
o não uso ou uso incurrecto da máscara em lugares
onde há aglomerado de
pessoas, o aumento da realização de eventos festivos
e com cada vez maior número de pessoas, a presença de muitas pessoas em
velórios e cerimónias fúnebres entre outras situações que constituem desrespeito às medidas de prevenção.
“Queremos por isso recordar que enquanto
sociedade devemos continuar conscientes e esforçados na luta contra a pandemia da covid-19 porque só
assim os casos de infecção
podem regredir, o que terá
um impacto positivo em
todos os sectores da actividade social e económica
do nosso país” – destaca o
comunicado do Ministério
da Saúde recebido na nossa Redacção.■ (R)
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Moza Banco eleito melhor Banco da África Austral
Maputo (O Autarca) – O Moza Banco acaba de ser eleito melhor
Banco regional da África Austral num
evento que premeia os melhores intervenientes do sector no continente em
cada ano. Este ano a cerimónia aconteceu virtualmente devido à limitações
criadas pela Covid-19.
As distinções são promovidas
pela African Banker Magazine com o
alto patrocínio do Banco Africano de
Desenvolvimento (BAD) e visam fundamentalmente enaltecer as realizações
de empresas e indivíduos que contribuem para a transformação e desenvolvimento do sector financeiro ao nível
do continente africano.
Outrossim, tem por objectivo
reconhecer os esforços empreendidos
por aqueles que têm impulsionado o
crescimento e o desenvolvimento
criando, deste modo, novas oportunidades económicas para cidadãos e comunidades em todo o continente.
Foi neste contexto que o Moza
Banco foi distinguido como o melhor a
nível da região austral do continente africano. Pesou para esta distinção a extraordinária evolução dos indicadores
da actividade comercial que o Banco
tem vindo a registar, a expansão da rede de balcões, a qualidade de serviço
prestado, consubstanciada pela disponibilização de produtos e serviços de
valor acrescentado para os clientes e o
mercado alargado.
O Presidente do Conselho de
Administraçáo do Moza Banco, João
Figueiredo, mostrou a sua satisfação
pela distinção da instituição que dirige,
destacando o facto de ser uma premiação à toda família Moza e ao País. “É
para nós, como moçambicanos e como
parte integrante do Moza Banco, um

motivo de grande orgulho”.
“Gostaria de manifestar o nosso reconhecimento e agradecimento a
todos aqueles que têm contribuído para
a consolidação e crescimento do Moza
Banco, e que são os verdadeiros “obreiros” deste prémio, em especial aos
Colaboradores, pela forma empenhada

e profissional como têm conduzido a
sua missão, aos nossos Clientes por
manterem a sua confiança nesta Instituição, aos nossos Accionistas por todo
o suporte que nos têm concedido e ainda às Autoridades de Supervisão e Governamentais pela disponibilidade e
suporte no processo que o Banco tem
vindo desenvolver”.
João Figueiredo destacou ainda o momento em que este prémio chega ao Moza Banco, que é “um momento tão difícil para a humanidade, com a
pandemia da covid-19”, por isso tomou
o momento para afirmar que “estaremos e continuaremos todos juntos das
nossas autoridades e dos nossos governantes no sentido de combatermos esta
forte pandemia que assola a humanidade.”
Refira-se que além da categoria de “Melhor Banco Regional”, na
qual o Moza Banco concorreu e sagrou-se vencedor, o respectivo PCA,
estava entre os 5 finalistas ao prémio
“banqueiro do ano”, o qual já antes tinha ganho em 2013.■ (Redacção/ CI)

Inclusão Financeira: PR inaugura
novo balcão do Moza Zambézia
Dere (O Autarca) – O Presidente da República, Filipe Nyusi, inaugurou, esta quinta-feira (27AGOSTO
2020), o novo balcão do Moza Banco
no distrito de Derre, província da Zambézia.
O novo balcão do Moza Banco
vem no âmbito da iniciativa presidencial “Um distrito, um Banco”, da qual
esta instituição bancária é parte e tem
estado a estender a sua rede de distri-

buição, estando neste momento na terceira posição em termos de rede de agências em todo o país.
O distrito de Derre encontra-se
a mais de 150 quilómetros da cidade de
Quelimane e tem cerca de 100 mil habitantes. É a estes que a instalação do
novo balcão vai beneficiar em termos
de usufruto dos serviços bancários, o
que se enquadra perfeitamente na estratégia de bancarização do país e in-

O seu Diário Electrónico Editado na Beira
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da inauguração do balcão.
A propósito do evento o administrador do Moza Banco, Manuel
Vasconcelos Guimarães, frisou que
com esta Agência o Moza pretende
servir a todos: População em geral,
produtores, comerciantes, funcionários
públicos e agentes do Estado, empresários locais, instituições públicas e privadas com destaque para as micro, pequenas e médias, oferecendo soluções
financeiras ajustadas às suas diversas
necessidades.
Ainda em Derre, um dos distritos recentemente criados na Zambézia a luz da última divisão administrativa que elevou alguns postos administrativos a categoria de distrito, o Presidente da República, Filipe Nyusi inaugurou a Escola Secundária com mesmo
nome, onde o Moza Banco fez uma
doação de material de protecção
contra a covid-19. O material visa ajudar a recém-inaugurada escola na

protecção contra o novo coronavírus, numa altura em que se espera o

clusão financeira, que tem sido a luta
do Governo de Moçambique e do Moza Banco em particular, sendo que neste momento conta com 68 Unidades de
Negócio espalhadas por todas as capitais provinciais e alguns Distritos e Vilas.

“Esta infra-estrutura chegou
numa boa altura e vai contribuir para o
crescimento deste distrito. Devem continuar com este tipo de projectos, não
só aqui na Zambézia mas sim pelo país
todo", disse o Presidente da República
dirigindo-se aos presentes no momento

reinício das aulas para breve no ensino
secundário e sem ainda um vislumbre
de quando é que se terá o fim da pandemia.
O administrador do Moza Banco referiu que a doação enquadra-se no
âmbito da responsabilidade social da
empresa e é parte dos esforços que o
banco tem estado a empreender para
minimizar os efeitos desta doença.
“O Moza Banco é um banco
de moçambicanos e o maior compromisso que tem é mesmo com os moçambicanos, por isso preocupa-se em
apoiar, no que estiver ao seu alcance,
particularmente em momentos de crise
como este, destacou Manuel Guimarães.■ (Redacção/ CI)
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DE VEZ EM QUANDO...
Por: Afonso Almeida Brandão
Oofffjjj

É Tão Doce Deixarmo-nos Embalar Nas
Asas do Sonho...!

(Epílogo balnear repescado pelo Autor de uma crónica sua dos idos de
1998, em Memória do Semanário DEMOS...)

A

lcanço, finalmente, a piscina do Hotel Polana,
na zona da Av. Juluis Neyrere, em Maputo. Exausto e desidratado, tenho a sensação do caminhante no deserto que
não distingue o Oásis da Miragem. Escolhida a sombra e
depositados os quilos de material transportado, julgo que
ganho o descanso. Puro engano. Um jovem de calções e
bolsa de cobrador a tiracolo reclama o pagamento de uma
exorbitância pela utilização por um dia de duas espreguiçadeiras e um chapéu. Barafusto. Que é assim, responde. E
assim ficamos. Ancorado naquela caríssima sombra, chega
a hora do unto. Creme nº 60 para os ombros, 40 para a cara,
30 para o tronco e 20 para as pernes. Ao que um homem
chega.
Convertido em mesa bingo. Besuntado e escorregadio, proponho-me desfrutar um pouco o sossego. Agora sim, penso. Deixo-me cair na valiosíssima cadeira
de 50 dólares USD. Ao alcançar a perna polvilho-me de
relva e areia de um dos canteiros próximos do local onde
estou. Abro o Semanário DEMOS — que ajudei a fundar em Outubro de 1994 com o jornalista Elias Cossa e
alguns outros nobres colegas — e para o qual escrevi vários anos, e tento lê-lo. Objectivo que descubro ambicioso. O Vento que vem do Mar fustiga-o por baixo e o
Vento que vem das Barreiras e da Marginal da Costa do
Sol atinge-o por cima. Quero desfolhá-lo e ele resiste. As
folhas dobram-se e a paciência esgota-se.

Furioso, amachuco-o sem piedade. Escolho um
livro. Ao lado, um grupo de senhoras fala animadamente com pronúncia de gente fina. Dez minutos volvidos fico a conhecer a vida de cada uma, os nomes

dos cabeleireiros, maridos e alguns filhos, os números
dos peitos e dos pés e do que ganharam e perderam à
Roleta no Casino na noite anterior...
Inteiro-me de histórias sobre outras e outros,
contadas e ouvidas com volúpia e curiosidade. Percebo o fascínio pelas Revistas e pelas Festas de Sociedade e as uniformes queixas das empregadas domésticas
africanas. Os maridos são personagens ausentes, circunstância que nem todas deploram.
Regresso ao livro e adormeço. Sonho com a
Redacção, com o ar condicionado, a gravata e a secretária. O livro é de Poesia e é de autoria do Meu Saudoso e Querido Colega, o jornalista Heliodoro Baptista,
redactor do então Notícias da Beira — actual Diário
de Moçambique após a Independência do País, em
1975.
Sonho com a Redacção da ex-RTK que, à época (1995/1996) cheguei a digerir, na qualidade de
Direcor de Informação, respectivamente, com a responsabilidade conjunta pelos Serviços Redactoriais da
Televisão e da Rádio. Era seu Proprietário e Administrador, o saudoso Amigo eng. Carlos Klint, conhecido Oficial e Coronel de Infantaria do Exército de Moçambique, além de Membro influente da FRELIMO
— Partido Político que até hoje continua a Governar
os destinos do nosso País.
Vestido a perceito, era assim que eu andava
diariamente. É tão bom recordarmos, aqui e agora, esses Tempos de Boa Memória e deixarmo-nos embalar
nas asas do sonho...!■
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