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EDITORIAL 
 

Responsabilidades individual, social e do Estado na 
prevenção de suicídios 

 Beira (O Autarca) – O mundo celebra nesta se-
gunda-feira (10) o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, 
criado em 2003 pela Associação Internacional para a Pre-
venção do Suicídio e pela Organização Mundial de Saúde, 
com o objectivo de prevenir o acto do suicídio, através da 
adopção de estratégias pelos governos dos países.  
 

 A Organização Mundial de Saúde estima que o sui-
cídio é a 13ª causa de morte no mundo, sendo uma das 
principais entre adolescentes e adultos até aos 35 anos.  
 

 Todos os anos morre um milhão de pessoas por 
suicídio no mundo e ocorrem entre 10 a 20 milhões de ten-
tativas de suicídio por ano.  
 

 Moçambique  é  o  país  da  região da SADC que a- 

presenta maiores indices de suicídio, estimando-se que 13 
em cada mil pessoas praticam o suícidio. Por cada pessoa 
que morre, outras vinte tentam o mesmo caminho, sendo 
que a taxa de suicídio é maior nos homens do que nas mu-
lheres. 
 Em face da problemática urge chamar atenção a to-
da a sociedade sobre a importância da prevenção do suicí-
dio. 
 Todos os membros da sociedade e o Estado tem 
responsabilidades na abordagem deste problema, o qual em 
Moçambique é mais predominante nas províncias de In-
hambane (sul) e Manica (centro), por sinal ambas vizinhas 
de Sofala.  
 As medidas de prevenção do suicídio passam pela 
restrição de acesso a métodos de suicídio, como armas de 
fogo,   armas  brancas,  drogas  ou  venenos,  tratamento  de 
 

transtornos mentais e  toxicodependên-
  

 
 

Frase: 
 

Há o suficiente no mundo para todas as necessidades humanas, só 
não há o suficiente para a cobiça humana - Ghandi 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 10/09/2018 

Compra Venda Moeda País 

68.8 70.16 EUR UE 

59.64 60.02 USD EUA 

3.9 3.98 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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 Refira-se que o suicídio refere-se ao acto intencio-
nal de matar a si mesmo. Os factores de risco incluem 
transtornos mentais e/ou psicológicos como depressão, 
transtorno bipolar, esquizofrenia e abuso de drogas, in-
cluindo alcoolismo e uso de benzodiazepinas. Outros suicí-
dios resultam de actos impulsivos devido ao stress e/ou di-
ficuldades económicas, problemas de relacionamentos ou 
bullying. As pessoas com antecedentes de tentativas de sui-
cídio estão em maior risco de vir a realizar novas tentativas. 
 Neste dia recomenda-se estender a mão a quem se 
tenha isolado ou acender uma vela pelas almas perdidas pa-
ra o suicídio.■ (Redacção) 

 

Continuado da Pág. 01 
cia, reportagens na imprensa apropriadas sobre casos de 
suicídio e melhoria das condições económicas. 
 A integração social e o apoio psiquico são funda-
mental na prevenção do suicídio. 
 As unidades sanitárias especialmente públicas de-
vem estar potencialmente preparadas para atender casos de 
manifestação de suicídio. 
 As famílias devem estar mais vigilantes às mani-
festações de seus membros, ter a capacidade imediata para 
detectar tendências de suicídio e rapidamente tomar as me-
didas de prevenção, que passam por evitar o isolamento da 
vitima e solicitor apoio urgente de  especialistas  sugestiva- 

Mais um leão cai na armadilha de caçadores furtivos 

              Marromeu – Um dos leões 
translocados em Junho passado para as 
planícies de Marromeu, província cen-
tral de Sofala, teve de ser abatido devi-
do aos graves ferimentos contraídos e 
provocados por uma armadilha de ca-
çadores furtivos. Esse leão fazia parte 
de um grupo de 24 animais acolhidos 
pelas Coutada 11/ZDS-Zambeze Delta 
Safaris e Coutada 10/Marromeu Safa-
ris para o repovoamento desta espécie 
naquela importante zona de conserva-
ção do país.  
 A operação de translocação 
por via aérea ocorreu entre os dias 24 e 
26 de Junho passado e, após um perío-
do de quarentena nas referidas couta-
das, os animais foram libertados em 
princípios de Agosto para as planícies 
de Marromeu. Trata-se de 18 fêmeas e 
seis machos oferecidos por diferentes 
províncias da África do Sul, entre Par-
ques e Reservas privadas e públicas. 
Destes 24, 15 animais têm colar-satéli-
te para a sua monitoria. Todo o com-
plexo de Marromeu  ficou  assim  enri- 

  
Numa das imagens, podem ser vistos os graves ferimentos provocados ao leão pela armadilha e na 

outra imagem o leão já morto, depois de ter sido abatido para evitar um maior sofrimento 

quecido com o recebimento destes le-
ões e com as possibilidades de repro-
dução.  
 O imenso esforço de enrique-
cer a fauna bravia moçambicana sofreu 

de novo mais um duro golpe praticado 
por pessoas sem escrúpulos que utili-
zam os métodos mais traiçoeiros e 
mesquinhos para atingir os seus crimi-
nosos objectivos.■ (Redacção) 
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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 

Uma Vida na Estrada, depende de 3 Segundos - 
Saiba porque motivo! 

 

 Se conduz, deve conhecer esta obrigação,  não é 
opção! Uma Vida na estrada? Ttambém é respeitarmos a a-
dequada distância de segurança! 

 
 O Código da Estrada determina que os conduto-
res devem guardar dos outros veículos uma distância sufi-
ciente que lhes permita parar em segurança no caso de tra-
vagem ou imobilização indispensável súbita. (incluindo em 
emergência). 
 Mas qual a importância de mantermos uma tal 
distância de segurança? 
 O que é a distância de segurança? 
 Por definição é o afastamento que dista do veiculo 
que dirigimos até ao veículo que nos precede, espaço esse, 
que nos permite usar o tempo suficiente que dispomos (me-
diante um afastamento acautelado) para reagir e controlar 
a viatura por forma a evitarmos um incidente, manobra 
perigosa, interferência provocatória ou de distracção no 
trânsito, colisão ou sinistro. Ainda que, perante qualquer a-
contecimento inesperado ou manobra de emergência. 
 A distância de segurança deve ser respeitada por 
todos os condutores e não  é  meramente  uma  observação 

 

ou informativo recomendável. 
 Deve constituir um acto Atento, Aplicado, Cons-
tante e obrigatório de Todos os Condutores!! 
 O Código da Estrada não define, em metros, qual é 
esta distância mínima em circulação, pois depende essen-
cialmente da condição do veiculo, da marcha, da velocida-
de e por consequência, devemos relacionar e contar o tem-
po, medido em segundos. 
 Como estimar e manter prática sustentável, so-
bre a preventiva distância de segurança? 
 Tal espaço deve ser tal de modo a permitir-nos 
reagir e imobilizar o veículo, em segurança, sem prejuízo 
no obstáculo com que nos deparamos.  
 No entanto, admitindo ser um condutor atento, 
significa que se aplica alinhado aos metodos preventivos 
de uma condução defensiva e com efeito cumpre discipli-
nado, verificou, rectificou e conferiu a pré-avaliação geral 
do veiculo e indispensável ao uso diário, assegurando-se 
da possível eficácia e resultado positivo esperado desse a-
fastamento,  aqui caracterizado por distancia de seguran-
ça. 
 Ao efeito, o Condutor deve sobretudo considerar 
controladas e da sua responsabilidade atenta, a correcta 
condição dos Pneus e da eficiência esperada dos travões, 
nomeadamente face ao tipo de terreno, pavimento da es-
trada,  instabilidade climatérica que desafia e a carga no 
veiculo que dirige. 
 Assim sendo, o Condutor deve manter o afasta-
mento correspondente em media relativo a três segundos 
em distancia como sustentável em relação ao veículo da 
frente ou face a qualquer outro obstáculo previsível. 
 Para contar os 3 segundos,  use um ponto de refe-
rência externo, como um poste, uma marca no pavimento, 
uma árvore ou outro ponto de referencia do género na ber-
ma da via onde circula.  
 Mais tempo, significa maior afastamento preve- 
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nido e mais segurança.  
 Excessiva SINISTRALIDADE?  também porque 
os muitos "guiadores de volantes" raramente se aplicam 
com esta conformidade! 
 Quando ao dirigir veículos pesados de mercadorias 
e ou de passageiros, transporte escolar e ou cargas peri-
gosas, e bem assim, sempre que a condição meteorológica 
seja de influencia ou impacto adverso, como por exemplo, 
pavimento molhado, nevoeiro, vento forte ou eventual 
duvida da eficácia mecânica de resposta da viatura, por se-
gurança,  deve dilatar esse tempo de afastamento para o 
correspondente a 6 segundos! 
 Todo o aumento de velocidade implica um au-
mento da distância de segurança. 
 E porque os 3 a 6 segundos? Tanto tempo? 
 Tenha presente  que  ao  conduzir  uma  máquina, 
 

deve contar com imensas variáveis, algumas fora do seu 
domínio no comando do volante, por exemplo a termos em 
conta, o variável estado do pavimento, influências climaté-
ricas, do transito de Peões, animais libertos e o pior do 
mal assim, pelos muitos outros condutores agindo no 
modo informal, distraídos, indisciplinados e manifesto 
negligente! 
 Lembre-se que a diferença entre a reacção do con-
dutor e o  completo imobilizar do veículo é muito grande, 
justamente por motivos de segurança o método preventivo 
requer esse afastamento de espaço correspondente ao 
tempo de 3 a 6 segundos.  
 Mais um pormenor, não se esqueça NUNCA de 
que você,.. não anda sozinho na estrada. 
 Partilhemos o Espaço, o Tempo, o Conhecimento e 
a Vida fica mais Fácil  por considerar e respeitar apenas,.. 
3 segundos!! 
 

 

Leia e Divulgue O Autarca 

O PRIMEIRO DIÁRIO VESPERTINO EDITADO NA BEIRA 
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ICE Africa desperta um sector multimilionário no 
continente Gambling, o sector deverá crescer a 

uma taxa de mais de 5%, chegando a 
quase 35 mil milhões de rands (US$2,5 
mil milhões) até 2021. 
 O crescimento económico pre-
visto no relatório não se limita à África 
do Sul, pois há uma actividade signifi-
cativa de jogo no Botswana, Camarões, 
Egipto, Gana, Marrocos, Namíbia, 
Zimbábue e Uganda, e todos serão a-
bordados na agenda da ICE África. As 
receitas brutas do jogo da maior econo-
mia  da  África,  a Nigéria, devem cres- 

cer 16% nos próximos cinco anos e 
uma lotaria em todo o país chamada 
Quick Lotto será lançada no futuro. O 
ex-presidente do comité do Senado pa-
ra o Mercado de Capitais, Ayo Arise, 
acredita que o lançamento de um servi-
ço nacional de lotaria geraria receitas 
fiscais adicionais e criaria empregos. 
Segundo Arise, cerca de 20% dos lu-
cros gerados pela lotaria nacional 
devem ser direcionados para o governo 
federal, que deve usar o dinheiro para 
boas causas. 

 

 Londres – Pietro Calicchio, 
Líder do Sector da Hotelaria e Jogo pa-
ra a PricewaterhouseCoopers na África 
do Sul, identificou o sector do jogo co-
mo sendo um dos principais contri-
buintes para melhorar o crescimento e-
conómico em toda a África. 
 Relativamente à ICE Africa 
deste ano, que reunirá o sector mundial 
do jogo e todo o Continente Africano 
do Jogo, que decorrerá entre 24 e 25 de 
Outubro próximo, no Centro de Con-
venções de Sandton, na África do Sul, 
Calicchio referiu: "O sector do jogo na 
África do Sul continuará a ser adversa-
mente afectado no curto prazo pelo 
crescimento económico mais lento, 
mas a melhoria das condições econó-
micas na última parte do período de 
previsão ajudará ao crescimento. Este 
sector continua a ser um importante 
contribuinte para a economia através 
da criação de empregos, expansão con-
tínua de capital e pagamento de impos-
tos para a administração pública pro-
vincial e nacional". 
 Com aproximadamente 30 paí-
ses em África com casinos tradicionais 
ou vários tipos de máquinas de jogo, o 
destino de jogo mais popular do con-
tinente, a África do Sul, tem 40 casinos 
e aproximadamente 38.000 slot machi-
nes. Desde a sua legalização na África 
do Sul, em 1994, o jogo transformou-
se num setor de milhares de milhões de 
rands neste país e, quase duas décadas 
depois, o setor vale mais de 23 mil mi-
lhões de rands e contribui com 26,9 
mil milhões de rands para a economia 
do país.  
 De acordo com o relatório de 
perspetivas  da PricewaterhouseCooper  

 

Liga Desportiva de Sofala 
 

Contribuindo para a Promoção 
do Desporto em Sofala 

 

ADIRA JÁ 
 

  





  

2022 
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CONGO E ANGOLA – À EUROPA E AMÉRICAS. 
A Uma Mui Amiga Lusa Sem Prosopopeia 
incomodada com o Tema da Escravatura 

 
    É esta a raiz deste drama todo. E ainda por 
cima, quando falas AQUI, de coisas que os de CÁ 
não gostam: Escravatura e Colonialismo! É um dra-
ma redundante.  
    Até me faz sorrir com sorriso cheio de amar-
gura.”(sic) 
 (idem excerpto poema) …[AMIGA]…  
    Só poderás sentir nossa indignação /  
 Quando, um dia, sem prosopopeia /  
 Sentires em tua memória /  
 Não como maldição /  
 Nem ressentimento ou reclamação /  
 E ouvires os insepultos gritos / 
 Silenciosos de minha gente / 

[CÁ e LÁ, e EM TODO O LADO] 
…AMIGO… 

    “TU estás a falar COMIGO. E eu estou a 
tentar ULTRAPASSAR-ME para te responder. En-
tão não me digas coisas indignas como isso de A-
PLAUDIR nem percebi bem o quê.”(sic) 

…AMIGA… 
 Aplaudes as biografias dos que lutaram e se 
sacrificaram por um ideal [de liberdade]. Aplaudes 
no sentido de admiração.  

…AMIGO… 
 “APLAUDO…Já morreram! MAS TU ES-
TÁS VIVO!!!” (sic) ■ 

[Dialogando. Mphumo Kraveirinya©] 
 

5ª PARTE – RESENHA 
    Dialogando com uma mui amiga lusitana, a 
propósito da Escravatura Histórica e Recente, ac-
tual temática mundial:  

…AMIGO… 
    (…) “Não podes ter sempre essa mágoa con-
tigo, de que és rejeitado ou preterido! 
    (…) Todas as tuas lutas por LÁ – resultam i-
núteis, porque não estás lá. 
    E as lutas que poderias fazer por ti, AQUI, 
não as fazes, porque andas a perder o coração por 
LÁ… 
    Não te sei dizer mais nada…. Acho que não 
gostas do que digo…Mas é o melhor que sei, com 
todo carinho e respeito.”  
 (…) Vira as costas ao Passado! De uma vez 
por todas!!!!” (sic) 

…[AMIGA]… 
    …. Aquilo que me dói na tua injustiça / 
 Quando nos acusas de complexos (Sempre 
de inferioridade) /  
 Olhando verticalmente /  
 De cima para baixo / … 
    (Excerpto Poema à ‘Minha Irmã Europe-
ia’… Mphumo Kraveirinya 2008) 

   …AMIGO… 
    “Estás AQUI: portanto, LÁ não te ouvem. E 
AQUI, ninguém te liga porque é como se cá não es-
tivesses… 

Via WhatsApp 


