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EDITORIAL 
 

Vamos todos votar 
 Beira (O Autarca) – É já nesta quarta-feira, depois 
de amanhã (10out18), que terão lugar as quintas eleições 
autárquicas moçambicanas, abrangendo 53 cidades e vilas 
municipais.  
 A eleição desta quarta-feira deve deixar marcas de 
ser uma das melhores dos últimos tempos, tanto do ponto 
de vista participativo e organizacional. 
 O espírito de paz, harmonia e tranquilidade que ca-
racterizou a campanha eleitoral, pelo menos ao nível do 
Município das cidade da Beira, deve prevalecer no dia da 
votação até ao dia da proclamação dos resultados pelo Con-
selho Constitucional. 
 Os partidos políticos, coligações de partidos políti-
os e os grupos de cidadãos eleitores são a peça importante 
para o sucesso da eleição de depois de amanhã. Devem ga- 
rantir o seu dever de presença em todos  locais  de  votação, 

promovendo condições para se ter eleições tranquilas, que 
decorram em ambiente íntegro e sem sobressaltos. 
 Tem sido recorrente ouvir-se falar que todos os po-
líticos são iguais e que o voto é apenas uma obrigação. Is-
so, sobretudo, porque muitas pessoas não conhecem ainda 
o poder do voto e o significado que a política representa em 
suas vidas. 
 Em democracia, as eleições são de fundamental im-
portância. Além de representar um acto de cidadania, possi-
bilitam a escolha legítima de representantes e governantes 
que fazem e executam leis que interferem directamente na 
vida dos cidadãos, importando salientar que escolher um 
péssimo governante pode representar uma queda na quail-
dade de vida. 
 O voto deve ser valorizado e ocorrer de forma 
consciente, privilegiando destinar a escolha à políticos que 
já deram provas e que apresentam propostas voltadas para a 
melhoria de vida de colectividade. 
  Aproveitamos esta oportunida-

de  para saudar e desejar boa sorte à to-
  

 
 

Frase: 

 

Se você se mantem neutro em situações de injustiça, 
você escolheu o lado do opressor – Desmound tutu 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 08/10/2018 

Compra Venda Moeda País 

68.84 70.2 EUR UE 

59.86 61.05 USD EUA 

4.01 4.09 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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sorte à todos os concorrentes e felicitar em antecipação os 
vencedores. 
 Desejamos também que a Beira e os beirenses con- 

tinuem ensinando a cultura democrática, como aconteceu 
durante todas as etapas que antecedem a votação da pró-
xima quarta-feira, com destaque para o comportamento cíٕ-
vico e ordeiro que caracterizou a campanha eleitoral.■ (R) 
 

STAE promete divulgar resultados da votação 
provisórios no mesmo dia 
 Maputo (O Autarca) – O Di-
rector Geral do Secretariado Técnico 
de Administração Eleitoral (STAE), 
Felisberto Naife, assegurou nesta 
segunda-feira (08out18), em Maputo, 
que o órgão está preparado para divul-
gar os resultados em tempo útil. "Con-
tamos fazer a divulgação dos resulta-
dos provisórios. Já foram instruídas to-
das as províncias para se organizarem 
para o envio dos resultados na noite do 
próprio dia da votação. Se tudo correr 
conforme o previsto, até o fim da noite 
do dia 10 vamos poder lançar alguns 
dados e continuaremos na manhã do 
dia seguinte".   

 Felisberto Naife falava numa 
conferência com a imprensa, convoca-
da para dar a conhecer que já estão 
criadas as condições logísticas previs-
tas para a quinta eleição autárquica, na 
próxima quarta-feira, processo que in-
clui a afetação dos materiais em todos 
os municípios.   

 Revelou que terminou no úl-
timo fim-de-semana o processo de for-
mação dos membros das assembleias 
de voto. No total foram contratados 
38.213 membros das assembleias de 
voto que vão operacionalizar as 5.459 
mesas nas 53 autarquias do país.   

 "Já   está   assegurado  o  paga- 

mento dos membros das assembleias 
de voto, incluindo o subsídio indivi-
dual 200 Meticais para lanche no dia 
da votação". 
 O Director-Geral do STAE re-
velou que as assembleias de voto com 
mais de três mesas terão computadores 
para facilitar a identificação dos eleito-
res e, paralelamente, foi lançado a dias 
a plataforma na página web do STAE, 
que permite a identificação do eleitor 
através do número de inscrição e de in-
trodução de dados sugeridos no siste-
ma. 
 Na mesma comunicação, Fe-
lisberto Naife lembrou a proibição do 
uso de telemóveis e de todos os equi- 
pamentos de captação de imagens nas 
cabines de voto, tendo  sublinhado  que 

o uso desses equipamentos nas cabines 
de voto consubstancia ilícito eleitoral 
punível nos termos legais.   

 Por outro lado, chamou aten-
ção aos cidadãos que se dirigirem às 
assembleias de voto para evitarem se 
apresentar com símbolos ou indumen-
tárias com símbolos de partidos políti-
cos.   

 Sensibilizou ainda aos cida-
dãos que já tenham exercido o direito 
de voto para abandonar as assembleias 
de voto, evitando a sua permanência 
desnecessária no local, pois pode con-
tribuir para perturbar o processo devi-
do a agitação que pode causar.   

 E advertiu especialmente aos 
presidentes das mesas para cumprir a 
obrigação de receber toda reclamação 
relacionada ao processo.■ (Vera Pa-
tricia) 
 

5 mil observadores e mil jornalistas 

 Maputo (O Autarca) – Para a 
quinta eleição autárquica que terá lugar 
na próxima quarta-feira, depois de a-
manhã (10out18), nas 53 cidades e vi-
las autarcizadas, o Secretariado Técni-
co de Administração Eleitoral (STAE) 
anunciou nesta segunda-feira (08out 
18) que já acreditou um total de 5.200 
observadores, dos quais cinco mil na-
cionais e os restantes 200 estrangeiros. 

 Na conferência de imprensa 
havida no princípio da tarde de hoje, 
em Maputo, o STAE revelou igual-
mente que já credenciou cerca de mil 
jornalistas nacionais e estrangeiros 
destacados pelos diversos órgãos de 
comunicação social para assegurar a  
cobertura integral do processo de vota-
ção que irá decorrer nas 53 cidades e 
vilas municipalizados.■ (V. Patrícia) 
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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 Acto de Conduzir tem de estar Alinhado com o 
Desenvolvimento! 

 

 O Acto de Conduzir tem de estar Alinhado com o 
Desenvolvimento: 
  É no sustento da vasta experiência e conhecimento 
específico em permanente estudo analítico e dedicado á 
causa da inadmissível.  
    Sinistralidade Rodoviária  em Moçambique: 
  Que me dirijo à todos os Actores em risco, neste a-
parente "complexo" ambiente da mobilidade.  
  Lamento pelo sofrimento das Famílias e sérios pre-
juízos afectando todos, e justamente por isso, importa aten-
tamente destacarmos os pontos críticos, ao encontro de mo-
vermos Atitudes e gerarmos Novas Mentalidades, pois as 
presentes em geral, encontram-se MAL ESTACIONADAS 
no tempo e, pior ainda, muito convencidos de que ao sabe-
mos guiar volantes e porque temos Carta de Condução, isso 
constitui o suficiente e mandatário para partilharmos o es-
paço da mobilidade.  
 Começo por reavivar o termo "desenvolvimento", 
apesar de bastante "comentado", porém quando tentamos 
coloca-lo no prumo e alinhado com o lógico progresso da 
mobilidade rodoviária, a pendente negativa encontra-se 
Km afastada das necessidades do conhecimento evidencia-
do pela maioria dos actores, Condutores, Mecânicos, Ins-
pectores, Fiscais, Peritos, Instrutores, Formadores, Chefias 
e Gestores  no meio que nos rodeia,.. 
  Se cada Dedo das nossas mãos que Guiam Volan-
tes comentassem tais pontos críticos, certamente teríamos 
como LAMENTO, o seguinte resultado: 
  1- Distracção;  2- Desalinhado;  3- Desaforo;  4- 
Dúbio;  5- Desobediência;  6- Desleixo;  7- Desprezo;  8- 
Desafio;  9- Descontraído;  10- Desastre.   
 

   Momento  para nos questionarmos, onde se situam 
os nossos dedos, mas apetrechados dos indispensáveis va-
lores das Boas Práticas alinhadas e  harmonizadas  como  o 
 

presente desenvolvimento no Nosso ambiente rodoviário ? 
  1 - Conhecimentos e Comportamentos envolvendo 
Noções, Avaliação e Prevenção do Risco? 
  2 - Actores que Dominam, Fiscalizam, Assistem e 
Controlam os Volantes, Capacitados em modo regular e 
harmonizada ao teor do apropriado controlo Preventivo do 
Risco que representa em desafio, função da efectiva cate-
goria da máquina, cargas e frequência de uso. 
 Quando nossos Dedos, estiverem capacitados, a-
gem evidenciando os seguintes desempenhos, e natural-
mente, Sempre que aos comandos dos mesmos Volantes: 
 - Dotado, Disciplinado, Determinado, Desenvolto, 
Desenvolvido!! 
 Para tanto, Não foi necessário abordarmos, os Si-
nais de Trânsito, o arriscado mau uso da telefonia móvel, as 
Estradas, as Regras da prioridade, o Cinto de Segurança, 
falta de civismo dos Peões, o excesso da velocidade, o abu-
so do Álcool, entre outros de derivada acuidade que habi-
tualmente os Fiscais do trânsito nos apontam como causas 
da triste Sinistralidade!  
  Podemos concluir que o ponto crítico essencial re-
sulta da ausência do conhecimento alinhado e harmonizado 
face ao célere Desenvolvimento! 
  Senhores Gestores e respeitosos Dirigentes. 
  Somente o conhecimento pode ser capaz de de 
nos induzir a Boas Praticas, reúne o VALOR que actua a-
tento e prevenindo, agindo certo e invertendo  Desvios, A-
busos de Informalidade, Erros e pesados Custos em alinha-
mento para conformidades, promovendo recursos e faci-
litando a Vida! 
 Importa questionar-mo-nos, como Profissionais: 
  Caros Fiscais do Trânsito, Mecânicos, Inspectores 
Auto, Instrutores, Formadores, Especialistas na área Auto-
móvel, Gestão de Frotas, Peritos das Companhias Segura-
doras no ramo Auto,  Condutores Profissionais e habilita-
dos aos difíceis desempenhos de Serviços Públicos,.. e E-
ducadores no Ensino: 
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 Aqui se demonstra o desalinhamento dos nossos 
valores em pratica perante o necessário Conhecimento,... 
muito nos FALTA actualizar para que o Condutor, Mecâni-
co e o Inspector de transito e o Gestor da logística & fro-
tas,.. estejam sintonizados com o Nosso ambiente, cientes 
de que estamos responsavelmente aplicando-nos por evitar-
mos o Risco e agindo de modo a reduzirmos a grave Sinis-
tralidade rodoviária. 
 Por Solidariedade e alto respeito para com a luta 
pelas causas da Insegurança rodoviária,..■ 
 

   Quais os Componentes, função e importância na 
viatura, que agem como órgãos de Segurança Activa e 
Passiva marcando posição e valores não negociáveis de 
respeito com a Vida, para o Condutor e para todo o trân-
sito no ambiente, e Se equipados nos veículos automóveis, 
ligeiros e pesados,...estarão estes básicos e essenciais ele-
mentos preventivos pela segurança, em devida ordem ope-
racional  no veiculo que pressupõe saber dirigir??.. 
 Vamos obter como respostas aceitáveis um univer-
so capaz e APENAS positivo na ordem dos 1,5%!! 
  (Se estiver ao seu alcance o  apropriado  domínio  e  
 

Governo decreta tolerância de ponto na quarta-feira 

mocracia multipartidária em constru-
ção no país a luz do Estado  de  Direito  

consagrado na Constituição da Repú-
blica.■ (Vera Patrícia)  
 

 Maputo (O Autarca) – Por o-
casião da realização das quintas elei-
ções autárquicas no país, a Ministra do 
Trabalho, Emprego e Segurança So-
cial, Vitória Dias Diogo, concedeu To-
lerância de Ponto no dia 10 de Outubro 
de 2018, a todas 53 cidades e vilas mu-
nicipalizadas – segundo indica um 
comunicado de imprensa recebido na 
nossa Redacção.  
 O comunicado do Ministério 
do Trabalho, Emprego e Segurança So-
cial sublinha que a tolerância de ponto 
concedida para a próxima quarta-feira 
é extensiva aos cidadãos residentes nas 
vilas ou cidades municipalizadas e que 
prestam actividade laboral nos distritos 
não municipalizados.  
 Relativamente aos trabalhado-
res afectos aos serviços que não permi-
tem interrupção no interesse público, o  
Ministério do Trabalho, Emprego e Se-
gurança Social recomenda as entidades 
empregadoras a criar condições para 
que os trabalhadores possam exercer o 
direito de voto. 
 O Governo pretende com a 
medida assegurar que estejam criadas 
as condições para que todos os eleito-
res abrangidos exerçam o seu direito e 
dever cívico de votar. 
 Tradicionalmente, o processo 
de eleição tem sido considerado um 
momento de festa e de exaltação da de- 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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METÁFORA do PAPAGAIO 
    Fisiologicamente o papagaio ou papagaia 
têm de comum com as pessoas a capacidade de i-
mitar sons com a garganta, incluindo a voz do seu 
dono, conforme os casos. Na política igual. Há os 
que imitam a voz de seus chefes ou financiadores.  
    Noutra dimensão, o génio musical de Mo-
zart com a sua ‘flauta mágica’ (Die Zauberflöte) fa-
zia os papagaios segui-lo.■ 

 

 ©Dialogando: M. Kraveirinya, PhD. 
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