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Confirmado início do processo de DDR em
Gorongosa
Gorongosa (O Autarca) –
Homens armados da Renamo iniciaram
de facto ontem, segunda-feira (29JUL
19) a sua apresentação voluntária ao
processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração (DDR).
São 5.221 elementos (homens
e mulheres) abrangidos nesse processo,
nas províncias de Sofala, Tete, Inhambane, Niassa e Nampula, onde a Renamo mantém maior concentração de forças residuais.
Trata-se de homens que sob a
liderança da Renamo combateram militarmente o regime da Frelimo, com
pretexto de estabelecimento no país do

Frase:

estado de direito democrático multipartidário.

Mulheres existem para serem amadas, não
para serem entendidas – Vinicius de Moraes

O processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração dos
homens armados da Renamo iniciou de
forma simbólica em Santugira, Serra
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da Gorongosa, na província de Sofala,
abrangendo 50 elementos.
A luz da lei de amnistia, aprovada, ontem, pela Assembleia da República, todos combatentes da Renamo
estão abrangidos, o que, em parte, incentiva a sua aderência ao processo já
em curso de desmilitarização, desmobilização e reintegração.
A opinião pública na cidade da
Beira considera ser bom sinal para a almejada paz efectiva e definitiva.
O Presidente da República, Filipe Nyusi, que se encontra em visita
de trabalho a província de Manica, apelou no comício realizado esta manhã, no distrito de Macate, para que todos trabalhem para a paz. Filipe Nyusi
explicou que a manutenção da paz não
é para um dia, é para toda a vida. “Temos que investir para que haja paz em
Moçambique” – salientou o Presidente
da República, na mesma ocasião em
que prometeu mais notícias sobre a paz

Filipe Nyusi é o Presidente da República com maior referência no processo de paz no país

nos próximos dias.
Filipe Nyusi é o quarto Presidente da República de Moçambique e
tornou-se o primeiro estadista moçambicano a aproximar a liderança da Renamo em Gorongosa para sensibilizar

para o fim efectivo e definitivo das
hostilidades militares iniciadas a quatro décadas, período em que o país foi
sucessivamente presidido por Samora
Machel, Joaquim Chissano, Armando
Guebuza.■ (Redacção)

Países da SADC com fraco nível de cobertura de
reúnem-se amanhã, quarta- preço.
energia em África (SADC)
feira (31JUL19), em Maputo, para de
A implementação do RIDMP é
Beira
(O
Autarca)
–
Alguns Estados Membros da
SADC tem ainda menos de 10% de acesso à eletricidade nas zonas rurais,
estando a região aquém dos níveis alcançados por outras Comunidades Económicas do Continente, no que diz
respeito ao acesso universal à electricidade.
Dirigentes e especialistas do
sector de energia da Comunidada para
o Desenvolvimento da África Austral

entre vários assuntos avaliar o Plano
Director Regional de Desenvolvimento
de Infra-estrutura (RIDMP).
Segundo uma nota do Conselho Nacional de Electricidade, o Plano
Director Regional de Desenvolvimento
de Infra-estrutura revelou que a região
enfrenta uma série de desafios relativamente à provisão de infra-estruturas
regionais adequadas e um déficit no
fornecimento de energia, para fazer
face ao aumento do desenvolvimento
industrial e à expansão do acesso e

fundamental para a exploração de todo
o potencial energético da região, dotada de vastos e diversificados recursos,
como sendo hídricos, o carvão, o gás
natural e a energia eólica e solar, através da integração regional.
Estes e outros temas de relevo
serão abordados no encontro que inicia
amanhã, em Maputo, Organizado pela
Associação Regional de Reguladores
de Electricidade da África Austral
(RERA), e que terá duração de dois
dias.■ (Redacção)
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Reconstrução da Igreja do Macuti
Após as noticias e os esforços para a reconstrução
da Igreja do Macuti deixo aqui uma nota.
A impressionante derrocada da Igreja do Macuti
motivada pelo ciclone IDAI é semelhante a uma derrocada
provocada por um sismo de grau 7 ou 8 na Escala de Mercalli.

A sucção arrancou as chapas da cobertura o que
motivou que parte da estrutura metálica não tivesse caído.
Ficaram derrubados muros de alvenaria e de betão,
bem como o tecto falso em madeira, pendurado da estrutura
metálica da cobertura.
A maior acção do vento processou-se de noite das
21h ás 23h com a igreja vazia.
Se a força máxima do ciclone se tem processado
entre as 16h e as 20h, com a igreja cheia de fiéis, procurando segurança, teria sido uma hecatombe.
A estrutura metálica da cobertura formada pela viga simplesmente apoiada nos tripés metálicos não constitui
um sistema de rigidez à acção transversal do vento.

É uma estrutura desenhada por um arquitecto sem a
assistência necessária de um engenheiro de estruturas.
Impoê-se a análise imediata do projecto das estruturas derrubadas, pela acção do ciclone IDAI, que demonstrará a impossibilidade de repôr a Igreja do Macuti, na forma que tinha, para poder enfrentar futuros ciclones.■

Nyusi apresenta último
provocada pelos
informe a AR lamidades
ciclones tropicais Idai e
Maputo (O Autarca) – O Presidente da
República, Filipe Jacinto
Nyusi, apresenta amanhã,
quarta-feira (31JUL19, na
sede do Parlamento Moçambicano, em Maputo, o
Informe Anual Sobre a Situação Geral da Nação.
Trata-se do último
informe anual no presente
ciclo governativo, o que
chama maior atenção dos
moçambicanos.
A situação de ca-

Kenneth que assolaram o
país respectivamente em
Março e Abril últimos é
uma matéria que será destaque. Mas a paz que tem
registo de importantes avanços para a sua consolidação efectiva e a nova era
económica auspiciosa inaugurada recentemente
com a confirmação do projecto de Gás Natural Liquefeito (GNL) no Rovuma será, certamente, a matéria dominante.■ (R)
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