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EDITORIAL 
 

Campanha eleitoral cívica e ordeira na Beira 
 Beira (O Autarca) – Estão de parabéns os três 
principais  protagonistas da campanha eleitoral para as au-
tárquicas de 10 de Outubro próximo ao nível do Município 
da Beira, nomeadamente os partidos Frente de Libertação 
de Moçambique (FRELIMO), Movimento Democrático de 
Moçambique (MDM) e Resistência Nacional Moçambicana 
(RENAMO), por estarem a realizar as suas actividades de 
caça ao voto de uma forma cívica e ordeira. Esse ambiente 
favorece a consolidação da democracia multipartidária mo-
çambicana e confere orgulho a cultura cívica e ordeira dos 
beirenses. 
 Os cabeça-de-listas dos três partidos, respectiva-
mente Augusta Maita, Daviz Simango e Manuel Bissposso 
todos eles estão também a surpreender sisgnificativamente 
pela positive, ao privilegiarem uma comunicação educada e 
objectiva, portanto isenta de  ofensas.  Pelo  menos  na  pri-  
 

meira semana da campanha eleitoral os três candidatos a-
presentaram-se claramente focados a promover os seus ma-
nifestos para “aliciar” a simpatia do eleitorado, evitando 
linguagens e discursos que visam substimar os seus adver-
sários como vinha acontendo no passado. 
 O Movimento Democrático de Moçambique que 
tem o autarca Daviz Simango o seu cabeça de lista, partido 
que concorre para a renovação do mandato na autarquia da 
Beira, destaca-se por estar a movimentar maior moldura 
humana, contrariando as expectativas e os comentários que 
procuravam desvalorizar o partido do “Galo” com a entrada 
em cena da Renamo, que “recrutou” alguns quadros sénio-
res do partido liderado por Daviz Simango. 
 Uma nota de destaque vai também para a Polícia da 
República de Moçambique (PRM) que está a garantir a 
protecção necessária as actividades de campanha eleitoral  

na cidade da Beira.■ (Redacção) 
  

 
 

Frase: 
Respeite e ame os mais velhos. Tudo que vai volta, e não tem 
como não voltar amor, quando se amama de coração – Fabiana 
Oliveira 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 28/09/2018 

Compra Venda Moeda País 

69.53 70.92 EUR UE 

60.02 61.22 USD EUA 

4.24 4.32 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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Disparos de tiros gera falsa informação de mortes 
em Gurué 

 

 Na cidade de Gurué, Zambé-
zia, houve até aqui a situação mais 
complicada que exigiu a intervenção 
da Polícia.  
 Na cidade governada pelo 
MDM e onde o mesmo partido mostra 
grande aceitação, uma marcha do 
MDM movimentando grande moldura 
humana bloqueou uma estrada princi-
pal, impedindo a circulação por mais 
de uma hora, gerando grande conges-
tionamento. 
 A Polícia tentou controlar a si-
tuação, mas a enchente dificultava a 
circulação de outros utentes da via, nu-
ma zona importante da cidade.   
 A Polícia abordou a liderança 
da campanha do MDM para libertar o 
espaço mas sem sucesso. A rotunda do 
Cine Gurué estava completamente lo-
tada, impedindo uma caravana da Fre-
limo de passar do local que é entronca-
mento de várias vias. 
 De seguida, a Polícia disparou 
tiros e gás lacrimogéneo para dispersar 
as pessoas, o que gerou grande confu-
são no local. Simpatizantes do MDM 
responderam atirando pedras para a 
Polícia.  
 A confusão durou algum tem-
po e a cidade ficou deserta. 
 Mais tarde circulou informa-
ção falsa nas redes sociais, principal-
mente WhatsApp, de que a Polícia ha-
via baleado mortalmente três membros 
do MDM mas os nossos corresponden-
tes na cidade não confirmaram a ocor-
rência.■ (CIP) 
 

Membro da Renamo baleado 
por agente da Polícia após fazer queixa 

Outras notícias 
 Mulher do actual edil e cabeça 
de lista da Frelimo no Município de 
Marromeu tem julgamento marcado 
para o dia 2 de Outubro, acusada de 
rasgar panfletos de campanha da Rena-
mo; 
 Cabeça de lista da Renamo no 
município de Xai-Xai, Mouzinho Gun-
durujo foi vítima de agressão física, 
protagonizada, supostamente por sim-
patizantes da Frelimo; 
 Na cidade de Nampula a Polí-
cia restringiu circulação de uma cara-
vana da Renamo em zona onde se loca-
liza a sede da Frelimo, aparentemente 
para evitar confrontação entre os sim-
patizantes dos dois partidos.■ (CIP)  

 Um membro da Renamo na ci-
dade de Tete, município da capital da 
provímcia com o mesmo nome, que se 
deslocou à Esquadra da Polícia para 
denunciar a destruição de material de 
propaganda do seu partido, acabou ba-
leado por um agente da Polícia que é 
também primeiro secretário da Frelimo 
no Bairro Mpádue. 
 O caso se deu no terceiro dia 
da campanha. O autor do baleamento 
chama-se José Dziwane e não há infor-
mação de que esteja detido. A vítima 
chama-se Aly Momad, foi atingido na 
perna por um tiro disparado por um a-
gente da Polícia afecto à guarda fron- 
teira (que é também primeiro-secretá-
rio da Frelimo do Bairro Mpádue). 
 

Nossos serviços:  
- Consultoria Ambiental  

- Planeamento Físico 
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Our services:  
- Environmental consulting 

- Physical planning 
- Environmental audit 
- Minning consulting 

- Water and sanity consulting 
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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 

O processo da PASSADEIRA 3D Tri-dimensional - 
Reduz a velocidade & EVITA atropelamentos! 

 

 

 Inovadora Tecnologia, fácil, simples, baixo custo e 
eficaz, porém, como tudo na Vida, requer manutenção! 
 Passadeira 3D para Reduzir a velocidade e sobre-
tudo Evita os atropelamentos! 
 

   

 Todas as medidas que sirvam para garantir o au-
mento da Segurança rodoviária são sempre bem-vindas. 
Neste caso, abordamos uma solução tecnológica simples e-
ficiente e eficaz, pois pode e DEVE ser bem recebida no 
nosso país, tanto da parte dos peões como dos condutores. 
 A proposta de instalação de passadeiras com efei-
tos ópticos foi feita pela primeira vez na Islândia, um povo 
que promove distintamente facilidades de vida. 
 Com esta técnica 3D, o objectivo é reduzir a velo-
cidade (a substituir os graves impactos e consequências re-
sultantes das DANOSAS  LOMBAS )  criando facilida-
des para a mobilidade de modo a EVITARMOS o mais 
possível os atropelamentos, gerando maior visibilidade 
para o condutor  agir prevenido nas zonas de passagem de 
peões, através da utilização de efeitos tridimensionais. 
 

“Levantar  o alcatrão para reduzir a 
velocidad 
 
 

 Uma passadeira deve ser composta por vários ele-
mentos de sinalização. Tanto os horizontais como os verti-
cais, cumprem a função de estabelecer um espaço seguro 
na via para que os peões atravessem.  
 A questão é:  proporcionarão estes elementos VISI-
BILIDADE  SUFICIENTE  para os condutores?  
 A velocidade, as distracções ao volante e outros 
factores como o consumo de álcool ou drogas podem ser 
a causa de um atropelamento não intencional com con-
sequências fatais, pelo que trabalharmos tecnicamente e 
de respeito para com o meio ambiente em gerarmos 
condição apropriada para obrigarmos os condutores a 
reduzir a velocidade,  atentos na boa visibilidade das 
passadeiras é essencial. 
 

   

 A ilha situada no noroeste da Europa foi a primeira 
a criar uma estrada mais chamativa, para conseguir que os 
veículos travem, queiram ou não antes de chegar à intersec-
ção para peões.  
 Portanto a tecnologia  que intencionalmente trans- 
mitte a imagem de “ asfalto levantado ”, graças a um efeito 
óptico é a solução que transmite ao condutor o atento pa-
ra efectivamente ser obrigado a reduzir a velocidade. 
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riamente transportados, com os danos nos amortecedores, 
rótulas de suspensão, péssimas consequências aos pneus 
dos automóveis, excessivos consumos de combustível e a-
gravada poluição por emissões, exclusivamente, devido a 
tais lombas!! 
 A redução da pegada ambiental do parque auto-
móvel circulante., pesou fundo na balança, justo isso, 
vários países e muito bem, decidiram banir as Lombas!! 
 Como deve ser do conhecimento dos condutores, 
rodar o veiculo mais devagar, não significa necessariamen-
te que nos encontramos a consumir menos combustível ou 
a provocar menos danos na atmosfera. 
 Já vimos que as lombas e ressaltos obrigam o con-
dutor a travar e parar bruscamente, e a adoptar uma condu-
ção menos linear, e por isso MUITO mais AGRESSIVA 
nos impactos das acelerações, desacelerações e manusea-
mento imposto e agravado dos travões, motor e caixa de 
velocidades. 
 O enganoso método das lombas, constitui uma a-
gressiva imposição aos Condutores, contraria todas as re-
gras de uma condução que se deseja preventiva por método 
defensivo, contraria os princípios e objecto da Seguran-
ça Rodoviária, implica uma situação de adicionais desgas-
tes de componentes, agrava as emissões, representando ob-
viamente PIOR impacto no meio ambiente e mal assim 
pelo tudo negativo, alinhando-nos para a direcção do 
risco e perigo em sinistralidade agravada, consequência 
das LOMBAS!! 
 Em resumo, sugerimos um aspecto POSITIVO,  a 
ser tido em conta para os nossos novos Gestores dos Mu-
nicípios, fazerem o favor de considerarem e defenderem os 
valores da segurança, conforto, economia, reduzir a polui-
ção, respeitando e prevenindo pelos peões,  mas, sobretudo 
olharmos MAIS a ponto de estudarmos e avaliarmos im-
pactos e consequências, ANTES de, tomarmos medidas 
PREVENTIVAS, as quais devem ser mais apropriadas, a-
tentas e cuidadas para agirmos sobre aquilo que na pratica 
afinal implica agravamento da Sinistralidade rodoviária. 
 

 Como podemos ver na imagem acima, o esquema 
em perspectiva, projecta linhas em três dimensões de 
forma inteligente.  
 A Índia foi outro dos primeiros países a decidir in-
corporar esta passadeira original nas suas estradas. O efeito 
consegue enganar o olho humano, aparentando uma eleva-
ção similar à de uma lomba.  
 Igualmente experiências comprovadas na China, 
uma boa referencia, dado o volume da intensa mobilidade, 
indicam-nos que o método obriga a reduzir a velocidade 
para cerca de 20km/h. Valor considerado óptimo, que 
viabiliza ao condutor conseguir o domínio da maquina e 
evitar acidentes, sem causar prejuízos a nenhuma das 
partes. 
 

Relembrando os GRAVES impactos causa-
dos pelas LOMBAS! (também conhecidas por 
quebra mola). 
 São na verdade um dos elementos extraordinários, 
críticos e adversos no transito, que mais irritam e prejuízos 
causam aos Condutores,  Proprietários das maquinas, agra-
vando consumos de combustível e dos componentes mó-
vies dos veículos, e ainda infelizmente, provocam aumento 
da poluição no meio ambiente, sim.... as tais LOMBAS! 
 Lombas e mais lombas, intencionalmente aplicadas 
para quebra de velocidade, constituem efectivamente AL-
TO Risco provocando Incidentes, enganando os Conduto-
res como que repentinas "armadilhas"!! 
 Dos solavancos, provocando sérios desgastes pre-
maturos em todos os componentes de flexibilidade e oscila-
ção! 
 Da péssima, inexistente  ou má sinalização,  refe-
rente às mesmas.    

 Do estrago em elevados custos adicionais que as 
LOMBAS provocam nas viaturas, acrescidas despesas aos 
proprietários, instituições sofrendo pesados e constantes 
custos, agravando desnecessariamente orçamentos desvia-
dos, veículos imobilizados aguardando a importação de 
componentes quebrados pelos excessivos impactos das 
lombas. ( prejuízo nacional).    

 Do pressuposto errado propósito com que foram 
criadas (forçar-nos a circularmos muito mais devagar), im-
põem-se a imediata formação de filas (em bicha) e portanto 
agravados consumos nacionais e impactos no trânsito pelo 
arranca para!   

 Ora, foi precisamente à conta destas ‘irritações e 
prejuízos’ que o Reino Unido- UK decidiu abolir as lom-
bas, preocupados sim com os  peões,  mas  também  com  o 

Comunicado do O Autarca 
 O Autarca informa aos estimados leitores que 
em virtude da necessidade de realização de trabalhos 
de manutenção dos equipamentos de edição e das ins-
talações-sede do Jornal, excepcionalmente, a presente 
edição sai mais cedo em relação ao horário normal pa-
ra evitar eventuais constrangimentos.■    

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Filipe  Nyusi sauda aos idosos moçambicanos 
 O Presidente da República 
convida a todas as pessoas com 60 a-
nos ou mais, a continuarem a dar o seu 
contributo incondicional para a educa-
ção das novas gerações, transmitindo- 
lhes valores de respeito ao próximo, 
tolerância, solidariedade e patriotismo, 
como  condições  indispensáveis para a 

promoção da Paz e do desenvolvimen-
to do país.  
 “Façamos deste dia, momento 
de reflexão para melhor proteger e cui-
dar dos nossos idosos. A todos os ido-
sos, desejamos muita saúde e felicida-
de” – parte conclusiva da mensagem 
do Presidente Nyusi.■ (Redacção) 
 

 

 Maputo (O Autarca) – Sob o 
lema “Idosos no activismo pelos direi-
tos humanos”, celebra-se, hoje, segun-
da-feira (01 de Outubro), o Dia Inter-
nacional do Idoso. 
 Por esta ocasião, o Presidente 
da República, Filipe Nyusi, emitiu uma 
mensagem na qual sauda a todas as i-
dosas e todos os idosos do “nosso” 
país, a quem manifesta a gratidão e ad-
miração pela contribuição que deram e 
continuam a dar para a promoção do 
bem-estar das suas famílias e o desen-
volvimento do país. 
 “Saudamos igualmente as or-
ganizações comunitárias, da sociedade 
civil e filantrópicas e instituições go-
vernamentais que trabalham em várias 
frentes para promover e defender os di-
reitos dos idosos”. 
 Na sua mensagem, o Presiden-
te Filipe Nyusi refere que “como Go-
verno, temos realizado acções diversas 
que visam a proteção e inclusão sócio-
económica da pessoa idosa com desta-
que para as acções de implementação 
da política de previdência social e do 
sistema de segurança social básico”.  
 Apesar do esforço que tem 
vindo a ser feito pelas diferentes insti-
tuições – acrescenta o Chefe de Estado 
na sua mensagem dedicada aos idosos 
– preocupam-nos sobremaneira, os di-
ferentes casos e fenómenos reportados 
de discriminação, violência física e 
psíquica, abandono pela família, em 
suma, a exclusão social contra as pes-
soas idosas que acontece dentro das 
suas famílias e na sociedade, em geral.  
 “Por ocasião do Dia Interna-
cional do idoso, exortámos a todos os 
moçambicanos a assumirem uma atitu-
de de respeito à pessoa idosa, fonte de 
sabedoria e inspiração, assegurando- 
lhes o gozo dos seus direitos”.  
 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 



 

2022 
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    Por outro lado, a desvalorização da e-
norme capacidade de inteligência do género 
feminino, é outro sintoma de retorno ao passa-
do do sexismo doentio do século XIX ao XX, 
e do pensamento escravocrata.  
    Noutro contexto, na Alemanha, com o 
colapso da democrática ‘República de Wei-
mar’ (1919 a 1933), Hitler (1889-1945?) toma-
ria o poder total após o seu massivo resultado 
favorável, no plebiscito de 19.09.1934. Venceu 
a campanha do ódio e de culpabilização do ju-
deu pela crise, e o slogan da superioridade ger-
mânica da “raça ariana” (que nunca existiu). 
Pois, cientificamente, só existe uma espécie 
humana que se tem misturado pelo mundo. 
 Resumindo: em tempo de crise, a demo-
cracia ‘desatenta’ facilita a ascensão de ditado-
res despidos da farda. Infere-se que a demo-
cracia possa ser contraditória. ■   
 Dialogando© M. Kraveirinya (PhD); 
Autor do Mural da Praça dos Heróis, Maputo. 

 Ao longo das campanhas eleitorais bra-
sileiras, e não só, candidatos galvanizam frus-
trações sociais. Uns, nos seus apelos ao voto 
prometendo ordem. Outros, parecendo possuí-
dos por ‘forças demoníacas’ num vale-tudo de 
ensandecido apelo ao racismo epidérmico, de-
senterrado do século XIX (19), inferiorizando 
a comprovada capacidade intelectual e inventi-
va do escravo afrodescendente, aliada a uma 
resistência física natural, invulgar. Mão-de-o-
bra afro ‘esforçada’ e grátis, num Brasil colo-
nial de clima inóspito. Foi fundamental para o 
enriquecimento de muito europeu, imigrante 
pobre, fugido da fome na Europa.   
     

 Saliente-se a anterior contribuição gené-
tica dos massacrados povos ‘ameríndios,’ so-
bretudo Guarani (e Aruaque).  
     

 A História do Brasil profundamente 
mestiça (antiga e recente), contém muitas o-
missões, ingratidões, complexos coloniais.  
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METÁFORA do PINGUIM 
   Uma das características do Pinguim é 
regurgitar o peixe engolido para alimentar os 
seus dependentes. Há uma analogia entre alguns 
discursos políticos em campanhas eleitorais.   
   Pois, certos candidatos parecem pinguins de 
ideias ‘vomitadas’ a um eleitorado esfomeado, 
cego e febril de justiça social. (MK©dialogando) 
 

QUO VADIS BRASIL ‘MULATO’? 
Carcará Sanguinolento 
BAIXOU EM CANDIDATO 

FILHOTE DE MUSSOLINI? 
 


